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ة املعركة مدخل: قصَّ

مدخل:

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ك موقعًا إلكترونيًا فتجد املقوالت التي  فحني تقرأ كتابًا أو تقلِّب صحيفة أو حترِّ
ُتصاِدم النص الشرعي صراحة، وتدعو لرؤية مغايرة بالكلية ومصادمة متامًا لألحكام 
الشرعية، فإن من املفارقات أن جتد أن كل هذا – بحسـب كاتبــه - ال يعارض النــص 
ه النص وال يتوافق مع  نًا ال يقرُّ وال يناقض أحكامه؛ وإمنا يخالف تفسيرًا فقهيًا معيَّ

أصول الشريعة.

النص  ُتصاِدم  التي  املعاصرة  والــرؤى  األفكار  أكثر  يجمع  د  موحَّ خيط  هذا 
لقيمـــة  اعتبــاره  عدم  في  صراحته  يبدي  أحدًا   جتد  تكاد  فال  اإلجماع؛  وتناقض 
م في  فات الفكرية واملخالفات الشرعية ُتقدَّ النـص الشرعي، بل إن كلَّ تلك املخلَّ
التي دافعها  ير على خط االعتدال والوسطية  الفقهي للنص، والسَّ التفسير  قالب 

ة المعركة قصَّ
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الغيرة على النص من اختطاف الرؤى التفسيرية املتطرفة.

لقد أدرك خصوم النص أن املعركة ضد النص محسومة النتائج، وكل خطوة 
املسلمة  للشعوب  احلــي  الضمير  وفــي  النار،  خلط  ودخــول  تــام  انكشاف  لألمام 
هذا  مرأى  من  يشمئز  يجعله  ما  وِقَيمه  للدين  والفداء  والتعظيم  احلب  معاني  من 

م دواعيه. احملاِرب، فضاًل عن قبول رأيه أو تفهُّ

َعِلم خصوم النص أن قواهم الفكرية واإلعالمية عاجزة عن متزيق سياج النص 
للنفوذ إلى قلب الشعوب املسلمة، فكان ال بد من حيلة تكون موصلة إلى هذه 
من  املعركة  بوصلة  فتحركت  الـُمحَكم،  السياج  بهذا  االصطدام  غير  من  الغاية 
النص الشرعي بجعل كلِّ  النص إلى تخطٍّ للنص عن طريق مسايرة  مواجهة مع 
الرؤى واملفاهيم املنحرفة داخلة في مفهوم النص، ويقَبلها الَفْهم والتفسير الفقهي 
بطريقة َشَرَح مفاصل إستراتيجيتها أحدهم بقوله: )طريق ال عقالني للعقالنية(!

مفاهيم  ذاتها  األولى هي  املعركة  فمفاهيم  املفاهيم؛  تلك  يتغير شيء من  لم 
الثانية، لكنها بداًل من أن تكون ضد النص الشرعي أصبحت مسايِرة له  املعركة 
قادر(  )بقدرة  الوافدة  القيم  من  املأخوذة  مفاهيمهم  وأصبحت  معه،  ومتواِفقة 

مفاهيم شرعية  تضافرت النصوص على تقريرها!

ر اإلستراتيجي قد يراه بعض الناس إيجابيًا وتصحيحًا لدى خصوم  هذا التغيُّ
املفاهيم واألحكام الشرعية؛  التغيير خطر جدًا على  الواقع أن هذا  النص، لكن 
ألن عامة الناس ليس لديهم قدرة تفصيلية على معرفة احلق والباطل، وإمنا املعيار 
م االنحرافات الفكرية  املعتَمد لديهم هو في موافقة النص أو مخالفته، وحني ُتقدَّ
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ة املعركة مدخل: قصَّ

أنها  الناس لظنهم  التلبيس على  كثيٍر من  السهل وقوع  في قوالب شرعية، فمن 
موافقة للدين وملا يريده الله ورسوله.

احلفاظ  أسباب  أقــوى  هو  الشرعية  للنصوص  املسلمة  الشعوب  تعظيم  إن 
كسر  من  الثقافية  اللصوصية  تتمكن  وحني  املجتمعات،  هذه  وثقافة  هوية  على 
لألحكام  والتأويل  العبث  ملمارسة  النص  عمق  في  بعدها  والدخول  السياج  هذا 
ُر َخَطٍر وبالء سيحل مبفاهيم الناس وقيمهم من  واملفاهيم الشرعية؛ فإن هذا مؤشِّ

حيث ال يشعرون.

العلماء واملثقفني واملفكرين  بتكاتف  الثقافية إال  اللصوصية  أمام هذه  ال حلَّ 
الغيورين على كشف هذه املمارسات العبثية وإزالة األقنعة التي ُتخفي عوارها، 
وإعالن املفاصلة التامة مع أفكار التأويل والتحريف للنصوص الشرعية؛ بحيث 
ل واملنِكر، بل أشد من ذلك، وأن يكون واضحًا لدى  املعطِّ يكون حالها كحال 
الوعي املسلم أن االستدالل بالنص الشرعي ليس دائمًا عالمة اتباع واستهداء، بل 
كثيرًا ما يكون توظيفًا يراد به حتويل النص من  كونه حاًل ملشكالت الثقافة العصرية 

إلى جعله مشكلة يتخلص منها للدخول في ثقافة العصر.

الــنــص هـــذه، يقابلهـا مــن اجلــهــة األخـــرى حــالــة رفــض املساحة  حــالــة جتـــاوز 
يحتمل  فال  أخرى،  نصوص  مع  فيها  يتعارض  أو  النص،  يقبلها  التي  االجتهادية 
خالف أهل العلم ويضيق صدره عن تقبل النظر واالجتهاد املنضبط بأصول الشرع 
سعة  عنه  وتغيب  اخلاص  الفقهي  باجتهاده  النص  فهَم  ويضيِّق  االجتهاد،  وقواعد 
د حالة املعركة ويجعل خيوطها تتشابك في  الفقه واختالف مدارسه، وهذا مما يعقِّ
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أذهان الكثيرين فيقعون بسببها حيرى مترديني في حسم موقفهم من معركة النص.

ضبط  على  األقــدر  ألنهم  الراشدين  العلماء  لكتابات  بحاجة   - حتديدًا   - وهي 
امليزان الذي يكشف االنحراف الذي ال يحتمله النص والفهم االجتهادي الذي يتسع 
له الدليل، وهم األولى برسم وحتديد معالم اخلالف السائغ، من اخلالف غير السائغ، 

من االنحراف املرفوض.

 فاختالطها في عني اإلنسان وعدم ظهور معايير بينة للحد الفاصل بينها توقع 
املسلم في احليرة، فتكون سببًا ألن ُتْقَبل تفسيرات معارضة للشرع لوجود خالف 
في فهم الشريعة، أو ُترفض تفسيرات صحيحة لوجود منحرفني عن فهم الشريعة!

وفي هذا املجال دراسات وبحوث متعددة تناولت مشكورًة قضايا كثيرة في 
هذه املقصد، وما يزال بحاجة جلهد وبـــيان أكــــثر، فالقــــضايا األســـاسية تتطلب 

باستمرار مزيد تأكيد وتوضيح وإزالة مشتبهات.

 وهذه موضوعات متفرقة تسلط الضوء على صورٍة من أحداث هذه املعركة، 
مساهمة  هي  املختلفة،  والفكرية  الشرعية  القضايا  من  عــددًا  أثنائها  في  وتعالج 

متواضعة، أدعو الله أن يتقبلها ويبارك فيها، وال حول الله وال قوة إال بالله.
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االنقياد املشروط

اعتاد كثير من ذوي التوجهات املنحرفة عن النص الشرعي أن يقلِّب في كتب 
الفقهية  واالختيارات  األقــوال  الستخراج  احلديثة  التقنية  من  يستفيد  أو  الفقهاء 
أجزائها  من  ليصنعوا  رؤاهــم؛  بعض  مع  تتفق  يرونها  التي  واحلديثة(  )القدمية 
زورقًا آمنًا؛ لتجاوز أمـواج االعتـراض والنكير التي ال تزداد نحو عبثهم إال دفعًا 

وتصاعدًا.

ـــول رســولــه  ــره بــقــول الــلــه وق وقـــف بــعــدهــا يشير بــَطــْرف عينه إلـــى كـــلِّ مــن يــذكِّ
ـــه يــرى رجــحــان اخــتــيــار )فــــالن(، وأن املــســألــة فيها  # بــأن )فــالنــًا( يــرى كـــذا، وأن
الفقهاء. من  ألحد  خالف  املسألة  في  دام  ما  الناس  على  التضييق  يصحُّ  فال   اختالف، 
إنَّ هذه القضية قد فصل فيها َأَحكم احلاكمني فــي نـــصٍّ ُمْحَكم تنـزيله؛ إذ قـــال - تعالى -: 
ُسوِل{ ]النساء: ٥٩[؛ وقال - سبحانه -: }َوَما  وُه إَلى اللَِّه َوالرَّ }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشورى: ١٠[ فما يحدث من خالف في األحكام 

االنقياد المشروط
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ه إلى كتاب الله وسنَّة رسوله #، هذا ما يستشعره بالضرورة كلُّ منقاٍد  الشرعية، فإن مردَّ
ألمر الله وأمر رسوله #، وأما االحتجاج بخالف الفقهاء في ترك العمل بالنصوص فهو 
قلب للقضية؛ إذ أصبح حكم الله ورسوله حينها متوقفًا على كالم الفقهاء؛ فما دام َثمَّ قول 
اَكم أقوال  لة حلني االتفاق على العمل بها، وبداًل من أن حُتَ فقهي مخالف فالنصوص متعطِّ
فة حتى يتمَّ االتفاق على مفهومها.  الفقهاء لنصوص الوحي، تصبح داللة الوحي متوقِّ
الفقهية؛  خالفاتهم  في  الفقهاء  عليه  كان  ا  عمَّ البعد  كلَّ  بعيدة  ممارسة  هذه  أن  شك  ال 
فهم وإن اختلفوا في كثير من املسائل إال أنهم متفقون - قطعًا - على أن داللة النصوص 
هي احلاكمة عليهم وأن أقوالهم تتالشى مع حضور الوحي، ولم يكن أحد منهم يشترط 
دون  يحول  سقفًا  الفقهاء  خالف  كان  وال  به،  العمل  يتمَّ  حتى  النص  على  )اإلجماع( 
رًا لدى جميع فقهاء املذاهب؛ فقد ذكر  نفوذ شعاع الوحي، وقد كان هذا مفهومًا متقرِّ
شيخ اإلسالم ابن تيمية أن املختَلف في حترميه ال يكون حالاًل؛ حيث وصفه قائاًل: )هذا 
مخالف إلجماع األمة، وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالم()1(. وَحَكم الفقيه 
ابن حزم على َمْن هذا حاله، فقال: )ولو أن امرًأ ال يأخذ إال مبا أجمعـت عليـه األمة فقـط، 
ويترك كلَّ ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقًا بإجماع األمة()2(، كما 
مبا  فقط  واالكتفاء  الشرع  من  صحَّ  ما  ترك  حرمة  على  العلماء  اتفاق  ان  القطَّ ابن  حكى 

ُأجِمع عليه)3(.

هذا  زاد  )وقد  الظاهرة  هذه  عن  الشاطبي  اإلمام  يقول  البصير  الناقد  وبلسان 

)1( مجموع الفتاوى: 270/20.
)2( اإلحكام في أصول األحكام: 291/1، بل ذهب ابن حزم إلى أبعد من هذا، فقال عن هذا القول: 
)بل قد أصبح اإلجماع على أن قائل هذا القول معتقدًا له كافر بال خالف؛ لرفضه القول بالنصوص 

التي ال خالف بني أحد في وجوب طاعتها(، اإلحكام: 481/1.
)3( انظر: اإلقناع في مسائل اإلجماع: 65/1.
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االنقياد املشروط

األمر على قدر الكفاية حتى صار اخلالف في املسائل معدودًا من حجج اإلباحة()1(.

ع أقوال الفقهاء في هذا األصل الذي نختمه بهذه اخلالصة  ويطول املقام في تتبُّ
ة عند أحد َعِلْمُتـه من فقهاء  رها احلافظ ابن عبد البر: )االختالف ليس بحجَّ التي حرَّ

ة في قوله()2(. األمة؛ إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجَّ

ل داللة النصوص  وال شكَّ أنَّ هذا موقف صارم، ورأي شديد ضدَّ من يعطِّ
التعظيم  حقِّ  عن  جنوح  من  الــرأي  هذا  في  لِـَما  الفقهاء  إلدراك  اخلــالف  ة  بحجَّ

واالنقياد الواجب للنص الشرعي.

إن خالف الفقهاء في القضايا الفقهية كان الختالفهم في تأويل النص؛ فهو 
من النص يبدأ وإليه يعود. وَمْن خالف ُحْكم النص، فإمنا خالفه الجتهاد ُيَثاب فيه 
على جهده وِصْدق نيَّته؛ وإن خالف النص. ولم يكن حالهم حال املعِرض متامًا عن 
د موقفه بحسب املفاهيم والقيم التي يؤمن بها  النص، وبعد أن حسم خياراته وحدَّ
ن بها من تخفيــف  رجع للنصِّ الشرعي؛ ليبحث عن مخرج وحلٍّ ملشكلة النصِّ يتمكَّ
يستويان؟ فهل  الفقهي؛  اخلالف  بزورق  فجاء  يطيقها  ال  التي  االعتــراض  ة   حــدَّ
ومن طريف األمر: أنَّهم – مع كلِّ هذا - حني يأتي احلكم املجَمع عليه بني فقهاء 
د لهم اتفاق فقهاء اإلسالم على حكــٍم من األحكام التي ال تروق  اإلسالم ويتأكَّ
ر  ك سهمها إلى اجلهة املقابلة فيتذكَّ للذائقة العصرية؛ فإن بوصلة التفكير لديهم يتحرَّ
أن اإلجماع من األساس مشكوك فيه ويورد بعض ُشَبه منكري اإلجماع في التشكيك 
. ية اإلجماع أو إمكانية وقوعه واستحالة اجلزم بنفي وجود قول فقهي معنيَّ  في حجِّ

)1( املوافقات: 507/4.
)2( جامع بيان العلم وفضله: 115/2.
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بعينيه  ــه  ــَت ــف وأوق اإلجـــمـــاع  ــات  ــب إث ــن  م  - كلِّه  ــذا  ه بعد   - نَت  متكَّ وإن  حتى 
ـــــــزورق( الــفــقــهــي ســتــرفــع الفــتــة:  ــــل اإلجــــمــــاع؛ فــــإن بــوصــلــة )ال عــلــى دالئ
ــصــني - عند  ــعــاصــريــن، ومـــن غــيــر املــتــخــصِّ ــــمَّ اخـــتـــيـــارات فــقــهــيــة مـــن امل َث أن 
الشرعي! للنص  املــوافــق  الــقــوَل  يــراه  وأنــه  هــذا،  فــي  تخالف   - إليهم   احلــاجــة 

ــص،  ــن ــى ال ــل ــرط اإلجـــمـــاع لــالتــفــاق ع ــت ــش ــطــقــي ي ــن ــتــفــكــيــر امل فـــهـــذا ال
ــه، وحـــن يـــزول  ــت ــيَّ ــان ــك ــك فـــي صــحــتــه وإم ــشــكِّ ـــاع ي ـــم ــي اإلج ــأت وحـــن ي
ــعــاصــريــن! ـــة مـــن أقـــــوال امل ــك بـــأي َقـــشَّ ــع لــيــتــمــسَّ ــرج  هـــذا الــتــشــكــيــك ي
تعالى -:  الله -  فيها قول  يقرأ  أن  أو عالج خير من  تفسير  )الظاهرة(  لهذه  هل 
اْلَبالُغ  َرُسوِلَنا  َعَلى  َا  َأنَّ َفاْعَلُموا  َتَولَّْيُتْم  َفإن  ُروا  َواْح��ذَ ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا  اللََّه  }َوَأِطيُعوا 

اْل�ُمِبنُي{ ]املائدة: ٩٢[.
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لن يجد القارئ لالنحرافات الفكرية املعاصرة عناًء في إدراك طريقة تسويق 
إذ  الفقهي؛  املعاصرة من خالل رفعها على منصة اخلالف  االنحرافات  كثير من 
أصبح االستناد إلى خالف الفقهاء غالبًا على كثيٍر من تلك الدراسات واملقاالت، 
ومع أنَّ االنحراف الفكري يستند إلى اخلالف الفقهي إال أن طبيعة اخلالف الفقهي 
وسموَّ مرجعيته وشخصية أهله جتعله غير قابل للتقليد، فينكشف سريعًا كلُّ من 
يحاول أن يغطي انحرافه بستار اخلالف الفقهي، وتبدو البقع السوداء واضحة عن 

ميينه وشماله كاشفًة للبصير براءة هذا االنحراف عن اخلالف الفقهي.

ولعلِّي هنا أضرب مثااًل للبقع السوداء التي تالزم االنحراف الفكري حني يتستر 
 ،# الله ورسوله  يرضاه  الذي  الشرعي(  احلجاب  )حدود  الفقهي مبسألة  باخلالف 
ما  وكثيرًا  املسألة،  كهذه  فيها  اخلــالف  الناس  يعرف  فقهية  مسألة  ثمَّ  أن  أظن  وال 
ي من خالل إشاعة هذا  ج والتعرِّ يتكئ )املنحرف( عن النص على آرائك تبرير التبرُّ

البقع السوداء
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اختيار  في  رأيه  أن  حسبانه  وفي  قول،  على  قول  وترجيح  وإثارته  الفقهي  اخلالف 
يها( سيكون مألوفًا هادئًا ألنه من جنس كالم  )جواز كشف املرأة املسلمة لوجهها وكفَّ
الفقهاء، غير أنه لم يفطن للبقع السوداء التي تطفو على سطح قلمه تكشف للناس 
البصير حني يرى  العاقل  الذي ينضح من هذا اخلالف، وأن  الظلمة والسواد  عمق 
هذه البقع سيعرف أنه أمام انحراف فكري يفسد املرأة املسلمة ويتعدى على أحكام 
الشريعة وليس أمام خالف فقهي فرعي؛ وإن كان )االنحراف الفكري( و )اخلالف 

الفقهي( كالهما يتحدثان عن كشف الوجه.

• االنحراف الفكري يتحدث في حجاب الوجه، فيثني على السفور ويبدي 
محاسنه وفضائله وكيف أنه يحقق للمرأة ثقة وراحة ال يؤديها الغطاء الذي يعرقل 
مسيرتها ويثير الغرائز نحوها، ويفيض االنحراف الفكري على هذا النحو بشيء 
من السخرية أحيانًا، وهم يجهلون أن احلجاب باتفاق جميع الفقهاء هو من األمور 
احلجاب  على  السفور  فتفضيل  اإلســالم،  شريعة  من  أنها  على  املتفق  املشروعة 
والطعن في احلجاب بهذه الطريقة هو في حقيقته إساءٌة إلى شرع وطعٌن في سنَّة 
وتعدٍّ على حكم شرعي على أي قول فقهي كان، ولم يكن اخلالف الفقهي في يوم 
من األيام يسير في هذه املسألة على خطِّ اإلشادة بالسفور والطعن في احلجاب؛ 
أن  أترون  لها.  انتصارًا  الناس  أشد  من  السنن، وهم  العدوان على  من  هذا  ألن 
خالف الفقهاء في سنية صالة اجلماعة في املساجد - مثاًل - يبيح ألحد أن يطعن 
ف واجلمود في مقابل من يصلي في بيته من  في مرتادي املساجد ويتهمهم بالتخلُّ

املتحضرين واملعتدلني! فهل يخرج مثل هذا من منبع فقهي صاٍف؟

• يغطي املنحرف حقيقة فكره في منبع هذا اخلالف الفقهي فيدعو إلى )منع( 
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مة له، وتضيق نفسه  حجاب الوجه ومحاصرته، ويسعى حملاربته وسن القوانن املجرِّ
ذرعًا واشمئزازًا من رؤية املنتقبات، ويستغرب – بعد كلِّ هذا - من تشنيع الناس 
الفقهي،  للخالف  املائي  احمليط  في  يسبح  أنه  يظن  وهو  املمارسة  هذه  في  عليه 
اجلراثيم  حجم  عن  تكشف  حوله  مبا  حتيط  التي  الضخمة  السواد  ببقعة  شعر  وما 
م منها ومن القائمني بها كراهيًة،  التي يحملها حني يدعو إلى جترمي الشريعة والتبرُّ
ُه َفَأْحَبَط  ُهْم َكِرُهوا َما َأنَزَل الَلّ يخشى أن يكون معها ممن قال املولى فيهم: }َذِلَك ِبَأَنّ

َأْعَماَلُهْم{ ]محمد: ٩[.

عليه  ومتر  احلجاب،  أمر  في  الكبير  التهاون  رأسه  بعيني  )املنحرف(  يرى   •
يوميًا صور التفسخ والتعري في القنوات والصحف واألماكن التي يعمل أو يدرس 
ر املقاالت والدراسات  فيها، فال ينبس فيها بحرف وال يتحرك فيه شيء، بينما يسطِّ
التي يرجح فيها القول الفقهي بجواز كشف املرأة لوجهها وكفيها بناء على األدلة 
سًا لنشر رأي فقهي أكثر من حماسته  الشرعية كما يعتقد؛ فهل غدا )الفقيه( متحمِّ
إلنكار املنكرات املجَمع عليها وتصحيح املفاهيم القطعية التي كثر التهاون فيها، 

أم أنَّها بقعة سوداء!

الفقهي  القول  إشهار  على  املنحرف  هذا  أنامل  في  احلماسة  ينابيع  ر  تتفجَّ  •
على  الفقهاء  اتفاق  يذكر  أن  يفكر  ال  بينما  بعورة،  ليس  وكفيها  املــرأة  وجه  بأن 
واليقن، وال يريد أن يجهد فكره  بالقطع  الستر  ما عداهما فهو عورة وواجب  أن 
ليعلم أن وجود خالف في كشف الوجه والكفني ال يسوغ أن يقف مبررًا للفساد 
واالنحراف الذي جتاوز هذا بكثير، وال يستوعب العقل الفقهي أن يفهم حالة من 
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ج الفاضح بدعوى جواز كشف الوجه! ف والتبرُّ يقف في وجه إنكار التكشُّ

• عاش الفقهاء – رحمهم الله - قرونًا وهم يتداولون هذه املسألة اخلالفية، 
له،  املمزقة  الذرائع  داٍع للحفاظ عليه وسدِّ  م للحجاب وملقاصده،  في جوٍّ معظِّ
مشيٍع ألحكام الشريعة املتعلقة بصيانة املرأة من حترمي اخللوة واالختالط ووجوب 
احلجاب وغضِّ البصر والنهي عن التزيُّن واخلضوع في القول واألمر بالقرار في 
البيت، وعاشت هذه املسألة في قلوب حيَّة تألم من أي انحراف أو فساد يصيب 
ر ولم يبق منه على السطح إال )كشف املرأة  بعض نساء زمنهم، غير أن هذا كله تبخَّ

لوجهها وكفيها( فجاء بها من أقصى اخلالف الفقهي يسعى فرحًا بضالته.

ومهما حاول املنحرف أن يبدي الوجه الفقهي املشرق في عرضه لهذه القضية 
فإن بشرة االنحراف الداكنة ال بد وأن يعلوها تلك الندبات السوداء التي ال تصبر 

طوياًل أمام أشعة الشمس الطاهرة.

هذا مجرد مثال، ولست بحاجة في خامتته أن أشدد التأكيد على أن مقصود 
احلديث فيه هو تسليط اإلضاءة النقدية على ممارسات املنحرفني في التستر خلف 
ء  بعض االختيارات الفقهية، وليس غّضًا من قوٍل فقهي، وال طعنًا في فقهاء أجالَّ

أو ملزًا ملن يختار هذا القول الفقهي أو ذاك الجتهاد يثاب عليه في كل حال.

وهكذا، اختبر كلَّ خالف فقهي يسوقه )منحرف فكري( في أي مسألة كانت، 
وستجد البقع السوداء طافية على سطحه، ومهما حاول أن يسترها بكلِّ ما أوتى 
من براعة وسالسة لفظية واحترازية فإن هذه البقع السوداء تأبى إال الظهور؛ ليعلم 

املسلم أنه أمام خلل فكري وليس خالفًا فقهيًا. 
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 )األحكام الشرعية ال يصلح فيها اإللزام أو املنع؛ من أحب أن يصلي أو يزكي 
أو يترك احلرام فهو إنسان يعرف مصلحة نفسه، ومن لم يفعل فال يصلح أن نلزمه أو 

مننعه ألن هذا شأن بينه وبن ربه(.

تكرم  الــذي  األجــرة  مع سائق  الــودي  في سياق حديثنا  ما سمعته  هذا فحوى 
ألني  ليس  كثيرًا،  اجلملة  هذه  آذتني  وقد  فارقته،  ثم  ودعته  يــوم،  ذات  بإيصالنا 
أسمعها للمرة األولى، فمؤداها متكدس في املقروء واملسموع؛ لكنَّ املؤذي فيها 
أنها تصدر من رجل الشارع العادي، وتترجم معنى حاضرًا بقوة في الثقافة الشعبية 

لعاملنا العربي واإلسالمي.

إذا كانت األوامر الشرعية غير ملزمة، والنواهي غير ممنوعة فإن السير على هذا 
الطريق يوصلك إلى بوابة العلمانية وإن لعنتها وبصقت عليها. فالعلمانية تعني 

في الطريق إلى الَعلمانية
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فصل الدين عن الدولة مبعنى عزل األحكام الشرعية أن تكون مؤثرة في نظاٍم عام 
ض  ملزم للناس،وحني تكون األحكام الشرعية شأنًا خاّصًا ُيحَمد فاعله وال يتعرَّ

ق بنظام أو سلطة فنحن بهذا في وسط باحة العلمانية. لتاركه وليس لها تعلُّ

إن إسقاط )اإللزام( و )املنع( من األحكام الشرعية هو من مفاصل النزاع مع 
الفكر العلماني؛ فالفلسفة العلمانية ال متانع من حضور الطاعات وترك املنهيات 
العتبارات دينية لدى الناس، بل إنها قد حتمي ذلك وحترسه، ما دام شأنًا خاّصًا 
ال يؤثر على اآلخرين وال يترتب عليه منع أو فرض لهذه األحكام وإعالء لها إلى 
مقام التقنني واإللزام، ومثل هذا سيؤدي إلى تعطيل األحكام الشرعية عن القيادة 

واحلكم وإن كانت حاضرة في الوجود ملن أحب.

الفرد  إلى  متجهة   # الله وسنَّة رسوله  كتاب  في  الشرعية  والنواهي  األوامــر  إن 
واملجتمع، ومتعلقة بخاّصة املسلم وبنظامه الذي يحكمه؛ فاملسلم حني يقرأ قوله - 
َكاَة{ ]البقرة: ٤٣[، وقوله - سبحانه -: }ُيوِصيُكُم  الَة َوآُتوا الَزّ تعالى -: }َوَأِقيُموا الَصّ
}َوال   :- سبحانه   - وقوله   ،]١١ ]النساء:  اأُلنَثَينْيِ{  َحِظّ  ِمْثُل  َكِر  ِللَذّ َأْوالِدُك��ْم  ِفي  الَلُّه 
َن الِنَّساِء{ ]النساء: ٢٢[، فإن هذا اخلطاب متجه للفرد بأن ميتثل  َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكم ِمّ
أوامر ربه ويتجنَّب نواهيه، ومتجه أيضًا للمجتمع ليحكم مبا يريد رب العاملني منه، 
فشيء  اجلماعة  وأما  للفرد،  متجه  اخلطاب  هذا  أن  يظن  السابقني  من  أحد  يكن  ولم 
عقول  في  املكثف  العلماني  التأثير  رواسب  من  هو  إمنا  الطريقة  بهذه  فالتفكير  آخر، 
الشأن اخلاص  الشريعة ونواهيها على  أوامر  لكثيٍر منهم حمل  الناس؛ حيث أحدث 

للفرد فقط دون النظام واملجتمع.
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كتاب  في  الشرعية احملددة  العقوبات  مع  التفكير  يتعامل هذا  أدري كيف  ال 
الله في قطع يد السارق وجلد الزاني والقاذف، فاحلكم هنا جتاوز مجرد اإللزام أو 
املنع الذي يستكثرونه على الشريعة إلى العقوبة احملددة، وحتى األحكام التي لم 
ترد الشريعة بعقوبات محددة لها هي من اجلرائم التي تستحق )التعزير( بحسب 
ة به،)1( فاألوامر والنواهي ال تقف فقط  حال الذنب وصاحبه والعوارض احملتفَّ
عند حد اإللزام واملنع بل تصل إلى حد العقوبة وهو أمر أعلى من مجرد اإللزام.

وأعلى من هذا كله أنَّ الله - تعالى - قد أمر بالتحاكم إلى ما أنزل، ووصف 
ُهُم  َفُأْوَلِئَك  ُه  الَلّ َأن��َزَل  ِبَا  َيْحُكم  َلّ��ْم  }َوَم��ن  العظيمة  بــاألوصــاف  عنه  املستنكفني 
اِل�ُموَن{، }ُهُم اْلَفاِسُقوَن{، مبا يفهم منه كل  اْلَكاِفُروَن{ ]املائدة: ٤٤[، }ُهُم الَظّ
مسلم أن أحكام الشريعة أحكام قضائية عليا ملزمة، وأن احلكم بها والفصل بني 
الناس بناء عليها من قطعيات الشريعة، ومن ينفي )اإللزام( و )املنع( كيف يستقيم 
على فهمه وجود حكم بغير ما أنزل الله؟ وما دامت األوامر والنواهي شأنًا خاّصًا 

فما معنى احلكم إذن؟

ٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس َتْأُمُروَن  وجتد في كتاب الله ثناء عظيمًا على هذه األمة }ُكنُتْم َخْيَر ُأَمّ
وأعطاها الله أمانًا من الهالك ما  اْل�ُمنَكِر{ ]آل عمران: ١١٠[،  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْل�َمْعُروِف 
دامت ممتثلة له }َوَما َكاَن َرُبَّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ ]هود: ١١٧[، وقد 
رها النبي # في جوابه عن سؤال زينب بنت جحش - رضي الله عنها -: أنهلك  فسَّ

)1( والتعزير مشروع في كل معصية ال حد فيها وال كفارة، وهو محل اتفاق بني العلماء، انظر: مجموع 
الفتاوى: 39/30 و 402/35، الطرق احلكمية، ص 134.
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وفينا الصاحلون؟ قال: »نعم إذا كثر اخلبث«)1(.

أو  املنكر  عن  ولتنهونَّ  باملعروف  لتأمرنَّ  بيده،  نفسي  »والــذي   :# وبقوله 
ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فال يستجاب لكم«)2( فانتشار 
لم يكن سببًا  ما دام وجودهم  الصاحلني منهم؛  الناس حتى  اخلبث سبب لهالك 

للتقليل من اخلبث الذي لن يتحقق بدون إلزام ومنع.

كما بنيَّ النبي # مراتب هذه اخليرية فجعل )اإللزام( و )املنع( هو أول هذه 
يستطع  لم  فإن  بيده،  فليغيره  منكرًا  منكم  رأى  »من   :# فقال  املراتب وأعالها 

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«)3(. 

 وإذا زال )اإللزام( بأوامر الله و )املنع( عن مناهي الله لم يكن ثمَّ ميزة لهذه 
األمة إال مجرد أن تفعل املعروف وتترك املنكر، وإذا َحُسن أمرها نصحت بالكالم 
من غير نظام وال إلزام وال سلوك عام، وليس في هذا ميزة ُيفَتَخر بها؛ ألن فعل 
املعروف ونصح بعض الناس به تفعله كل األمم واحلضارات، فأي شيء مييِّز أمة 

محمد #؟ 

ال شك - بعد هذا - أن )اإللزام( و )املنع( سيكون باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
ه إلى آحاد الناس مطلقًا، ولن يطاَلب اإلنسان بشيء من ذلك في  ولن يكون مردُّ
حال الضعف وعدم القدرة، أو في حال ترتَّب عليه مفسدة أعظم منه، فكل ذلك 

النبوة في اإلسالم، برقم 3403، ومسلم في  )1( أخرجه البخاري في كتاب املناقب، باب عالمات 
كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب اقتراب الفنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج، برقم 7418.

)2( من حديث حذيفة - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب الفنت، باب ما جاء في 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، برقم 2169 وحسنه األلباني.

)3( أخرجه مسلم في كتاب اإلميان، باب: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، برقم 186.
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في الطريق إلى الَعلمانية

الت أصل اإللزام  من القواعد الشرعية املستحضرة في هذا املقام، وهي من مكمِّ
في الشريعة، وال يجوز أن تتخذ أداة لتكسير هذا األصل. 

يدرك  ولم  حقيقتها  يقصد  لم  اجلملة  هذا  قال  حني  صاحبنا  أن  جيدًا  أعرف 
لوازمها، وأجزم أنه سيتعوذ بالله ويستغفره من مثل هذا القول في مواطن أخرى، 
لكن هذا ال يعني التهاون مع مثل هذه املفاهيم؛ ألنَّ استمرار حضورها مع ضعف 
د وشقِّ أخاديد االنحراف في عمق املجتمعات  البيان يعطيها الوقت للبقاء والتمدُّ

املسلمة، لتنساب بهدوء من حيث ال نشعر في طريقها إلى العلمانية.
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كلمة  ألصــل  األقـــوال  أصــحِّ  إلــى  الــوصــول  تريد  حني  كثيرًا  ذهنك  ستجهد 
)العلمانية( ومفهومها؛ نظرًا ألعداد الدراسات املعاصرة املتفرقة في هذا املضمار، 
عن  االبتعاد  درجة  في  تكمن  العلمانية  حقيقة  أن  تتفق  الدراسات  جميع  أن  إال 
عن  بالكليَّة  الدين  ليقصي  العلماني  االنحراف  درجة  من  يرفع  فبعضها  )الدين( 
في  منحصرًا  )الدين(  ابتعاد  فيكون  آخرين  عند  وتقترب  احلياة،  مناحي  جميع 

شؤون النظام واحلكم.

ال حاجة بنا ألي حديث مع )املفهوم األول( ألنه مفهوم استئصالي للدين، 
ومثل هذا تنكره النفوس بداهة فيكفي أن يفهم املسلم معناه حتى يرفضه وينكره؛ 
عه  وإمنا تكمن اإلشكالية في املفهوم الثاني الذي ال ينكر الدين وال ينفيه وإمنا يقطِّ

م من عليائه فيؤمن به من حتت سقف اإللزام والنظام واحلكم. من أطرافه ويقزِّ

ونسجل هنا بإشادة وإعجاب: أن جهود العلماء واملصلحني والباحثني خالل 
على  النكير  وتشديد  خطرها  وبيان  العلمانية  من  التحذير  في  السنني  من  عقوٍد 

ة َعلمنــة األحكام الشرعيَّ



23

ة َعلمنــة األحكام الشرعيَّ

أصحابها قد ساهم في خلق حالة وعي وإدراك عميق لدى الشعوب املسلمة تنفر 
بها من العلمانية حتى على املفهوم األقل تطرفًا، وهو ما جعل كثيرًا من العلمانيني 

د االنتساب إليها. يهربون من مجرَّ

إذن، فالوعي املسلم مدرك خلطر العلمانية مبفهومها املتطرف أو مبفهومها املعتدل 
ب  )األقل تطرفًا(. واإلشكالية التي هي بحاجة إلى وعي وبحث وعناية هي في تسرُّ
الشرعية؛ حيث أصبحت جملة من األحكام  إلى األحكام  العلمانية  املفاهيم  بعض 
م بصورة جديدة جتعلها مقبولة لدى التفكير )العلماني(، فالتفكير العلماني  الفقهية تقدَّ
فال  َثمَّ  دينية( ومن  )رؤية  بناًء على  املدنية  الدولة  في  واألنظمة  القوانني  قيام  يرفض 
ظ لديه على كثيٍر من األحكام الشرعية التي ليس لها تأثير على النظام العام: كأداء  حتفُّ
مات وأداء الصدقات... إلخ؛ وإمنا اإلشكالية في األحكام  العبادات واجتناب احملرَّ
التي لها تأثير كاحلدود ومنع املعاصي واإللزام بالواجبات فجاءت هذه اخلطوة لتتعامل 

مع هذه األحكام بطريقة معيَّنة جتعلها مقبولة للتفكير العلماني.

الشرعية،  لرفع خاصية )املنع( و )اإللزام( عن األحكام  هذا ما دفع بعضهم 
م األحكام الشرعية على أنَّها أوامر ونواٍه يطلب من املسلم فعلها أو اجتنابها،  فقدَّ
واملوعظة  النصيحة  خالل  من  ومحاسبته  مراقبته  فيمكن  ذلك  في  يخالف  ومن 
الواجبات فضاًل  لتلك  إلزام  أو  مات  لهذه احملرَّ منع  ثمَّ  يكون  أن  احلسنة من غير 
عن العقوبات واحلدود، فرسمها في هذه الصورة بحالة مقبولة متامًا لدى التفكير 

العلماني املعاصر.

وتطبيق الشريعة وما يتبع ذلك من أحكام وآثار هو عند آخرين من آثار تطبيق 
إلى كونها  الشرعية ليس راجعًا  باألحكام  األكثرية، فاإللزام  واختيار  الدميقراطية 
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دينًا وشريعًة من رب العاملني؛ وإمنا لكونها قانونًا ونظامًا قد تعاقد عليه الناس كما 
يتعاقدون على أي نظام آخر من أنظمتهم الدنيوية.

ة في الشريعة اإلسالمية ليس هو للمرتد عن اإلسالم كما كان الفقهاء  وحدُّ الردَّ
د على الدولة فيكون جزاؤه القتل كما  يقولون؛ وإمنا هو للخارج عن القانون واملتمرِّ

تعتمده النظم املعاصرة في ما يسمى بـ )اخليانة العظمى(.

والزيادة احملرمة في الشريعة من الربا الذي يجب منعه ليس هو ما اتفق الفقهاء 
الفقراء في ما يحصل به ضرر  الزيادة على  ين؛ وإمنا هو  الدَّ الزيادة على  عليه من 

ل ملنع أي ضرر دنيوي. ل النظام ملنعه كما يتدخَّ عليهم فيتدخَّ

واجلهاد في الشريعة اإلسالمية ليس هو اجلهاد إلعالء كلمة اهلل تعالى؛ وإمنا هو 
كما تقرره جميع القوانني املعاصرة في  ة فقط  للدفاع عن األراضي احملتلَّ القتال  في 

حقِّ الشعوب لصدِّ املعتدي على أراضيها.

وشرط اإلسالم الذي يتفق الفقهاء على اشتراطه لكل من يتولى الرئاسة العامة 
الدول  متعلقًا بظرف معنيَّ حني كانت  تاريخيًا  أمرًا  اإلمارة، أصبح  أو  القضاء  أو 
تقوم على التمايز الديني وقد زال سببه مع الدولة املدنية التي تلغي تأثير الدين في 

التمييز بني املواطنني الذين تشملهم املساواة.

عليه  اتفق  كما  غيرها  وفي  )الوالية(  و  )الشهادة(  في  املؤثر  األنوثة  ووصف 
الرجال  تشارك  ال  املــرأة  كانت  معنّيَّ  زمني  بظرف  كذلك  متعلقًا  أصبح  الفقهاء 
وال تخالطهم وقد زال هذا املعنى في العصر احلاضر فلم يعد لوصف األنوثة ذي 

الصبغة الدينية أي تأثير.
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كذلك أصبح )الوالء( و )البراء( في معاملة غير املسلمن متعلقًا بظرف زماني 
كان العداء فيه ظاهرًا بني املسلمني ومخالفيهم، فكان ال بد من حضور وصف البراءة 
منهم، ومن ال تكون حاضرة لديه فهو مظنة تهمة على ميله وتعاطفه مع العدو احملاِرب 
املصالح  على  عالقاتها  تقوم  التي  املعاصرة  الــدول  مع  املعنى  هذا  زال  وقد  للدولة، 

الدنيوية دون اعتبارات أخرى.

والضوابط الشرعية التي يلزم النظام حفظها في العالقة بن الرجل واملرأة هي 
جتاوز  من  فيه  ملا  املعاصرة  القوانني  ره  تقرِّ الذي  التحرش  وجترمي  االبتزاز  محاربة 
وغضِّ  ج  والتبرُّ كاخللوة  احملضة  الدينية  للضوابط  تغييٍب  أو  إضعاٍف  مع   ، وتعدٍّ

البصر واخلضوع في القول وغيرها.

وهكذا... تبقى األحكام الشرعية على مسمياتها، بعد أن ينَتَزع منها الوصف 
ل األحكام الشرعية إلى  الديني الذي ال يستقيم مع الذائقة العلمانية املعاصرة وحتوُّ

كيفيات ومواقع مختلفة ال تتصادم مباشرة مع التفكير العلماني املعاصر.

حتقق  قد  الشريعة  أحكام  مع  التعامل  في  الطريقة  هــذه  أن  علموا  ليتهم  يا 
ا  ورمبَّ املتالحقة،  العلمانية  األسئلة  إحراجات  من  ص  التخلُّ في  سريعة  مكاسب 
أنَّها  ترسم بعض صور االستحسان على شفاه أقوام عن اخلطاب الشرعي، غير 
من  تعاني  احلقيقية  بصورتها  الشرعية  األحكام  بأن  منهم  اعتراف  صك  ستكون 
اخللل والقصور، وأن هذا االجتهاد املعاصر هو سبيل التخلص من أزمة العيب 

الذي يالحق األحكام الشرعية.
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إذن، فما سيكون جوابهم عن املخالف الفطن حني يقول لهم: إن القول الذي 
ون منه هو قول كافة الفقهاء وهم أعلم باإلسالم وبفقه الشريعة منكم؛ فإن كان  تفرُّ

في األمر عيب ونقص وخلل فهو في ذات الشريعة )باعترافكم(!

ف  بها كثيرًا من التفكير العلماني وتخفِّ إنه تأويل لألحكام الشرعية بطريقة تقرِّ
من غلواء ضغط الثقافة املعاصرة عليها، غير أنَّها تبتعد عن مقاصد التشريع وتخرج 
ا دخلت على بعض  عن دائرة التفكير الفقهي بقدر ُبعِدها عن النصِّ الشرعي، ورمبَّ
ء الجتهاٍد وتأويل هم مأجورون ومثابون عليه، وليس في هذا  األفاضل واألجالَّ
حديث إساءة أو تقومي لهم، غير أن مراعاة القائل واعتبار اجتهاده وقصده احلسن 

ال يحول دون بيان خطأ الرأي وتوضيح العوامل التي قد تكون مؤثرة فيه.
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لم يكن لديَّ شكٌّ أن هذا خطأ، وانحراف، ومعارضة تنافي واجب التسليم 
لله ولرسوله #... هذا ما كان يدور في خاطري وصوت القائل يتردد في أذني 
يؤكد – بعد إنكاره لبعض األحكام الشرعية -: )أنه يؤمن بأن الشريعة والنصوص 
النبوية ال تنافي العقل أو تتعارض مع املصلحة، وإن وجد خالف ذلك فإن من إميانه 

ه وال يؤمن به(. بالشريعة أن ينزهها عن هذا احلكم؛ فال يقرُّ

سمعته  ما  حساباتي  بعثَّر  حتى  يسمعها  من  عند  واضحة  أحسبها  كنُت  وقد 
الشريعة  )أنَّ  معنى  على  الكالم  هــذا  مثل  َحْمِله  ِمــن  الناس  بعض  من  وقــرأتــه 

والنصوص النبويَّة تأتي على ما فيه املصلحة والعقل(.

ية ملا فيه مصلحة،  ل في عبارته جيدًا... إنه لم يجعل أحكام الشريعة مؤدِّ تأمَّ
التي  الشرعيَّة  لألحكام  )شرطًا(  وضع  وإمنا  السويَّة؛  والفطرة  العقل  مع  يتفق  وما 
انقياد  فهو  والعقل،  املصلحة  فيه  ما  على  تكون  أن  وهــو  ويقبلها،  بها  سيؤمن 
للنصوص الشرعيَّة )مشروط( بسالمة النتيجة؛ بحيث ال تخالف العقل واملصلحة.

يؤمنون بالشريعة... إال قليالً!
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الله  مراد  في  لينظر  أحكامها  في  ويبحث  الشريعة  نصوص  في  يقرأ  من  أين 
ه، أنَّ  # ألجل أن يؤمن به ويعمل مبقتضاه، ويؤمن بعد ذلك كلِّ ومراد رسوله 
وتفاسير  الصحابة  أقاويل  على  ذلك  سبيل  في  ويعتمد  واملصلحة  العقل  هو  هذا 
التابعني ومذاهب الفقهاء واللغويني حتى يهتدي إلى مراد الله ومراد رسوله #؟

أنَّها  يرى  محددة  دنيوية  ومصالح  مسبقة  عقليَّة  أحكامًا  يضع  ممن  هذا  أين 
بحسب هواه وعقله القاصر هي العقل واملصلحة التي ال تأتي الشريعة مبا ينافيها، 
الثوابت املتقررة  فإذا وجد آية ُمْحَكمة أو حديثًا صحيحًا يهزُّ بعض جوانب هذه 

لديه بادر بتكذيب اخلبر أو تأويله ألنه ينافي العقل واملصلحة.

ليست هي مقابلة بني )الشريعة( و )العقل(، بل هي مقابلة بني الشريعة وعقل 
التطبيق حتى  مرهونة  الشريعة  أحكام  يجعل  فهو  وإدراكــه؛  وفهمه  اإلنسان  هذا 
تنفكَّ من معارضتها للعقل بحسب فهمه، فإذا لم يفهم بطلت الشريعُة، فأصبح 

ف العمل باألحكام الشرعية. عدم الفهم حلكمة الشريعة سببًا لتوقُّ

إنَّ احلكم على الشيء بأنه موافق )للعقل( أو مناٍف له إمنا يتأثَّر بذات الشخص 
نة تتغيَّر مع  وجتاربه وعلمه وبيئته التي يعيش فيها؛ فهو إدراك نسبي في حلظة معيَّ
م العمر أو اكتساب املعرفة أو حدوث التجربة، ومن َثمَّ فالعقل الذي يتحدث  تقدُّ
ة املقابلة من  عنه عقل آني متغيِّر، وكلُّ ما يقال عنه إنه العقل... يوجد في الضفَّ
تني ستستقرُّ  يقول هو ضدُّ العقل وينافي جميع املقدمات العقليَّة؛ فعلى أي الضفَّ

األحكام الشرعية؟

للتنفيذ،  قابل  غير   - )املشروطية(  هــذه  على  بناًء   - الشريعة  من  جــزءًا  إنَّ 
وبحسب  إنسان،  كلُّ  يحمله  الــذي  )العقل(  بحسب  ويتَّسع  يضيق  اجلــزء  وهــذا 
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املصلحة التي يعرفها أو يريدها؛ فاألحكام التي يفترق فيها الرجل عن املرأة في 
فة عند العقل الذي يرى املصلحة في )املساواة(، واألمر باألحكام  الشريعة متوقِّ
فة عند العقل الذي يرى املصلحة  الشرعية واإللزام بها وإقامة احلدود عليها متوقِّ
متوقفة  وصفاته  الله  بأسماء  اإلميــان  في  الشرعية  والنصوص  )احلريات(،  في 
عند العقل الذي يرى )التأويل أو التفويض(، واإلميان بصحيح سنَّة الرسول # 
متوقِّف عند العقل الذي يرى املصلحة في )االكتفاء( بالقرآن أو باملتواتر من السنَّة 

أو بإخراج السنَّة عن دائرة التأثير في العقائد أو التشريعات.

عن  الشريعة  من  جــزءًا  لتسحب  )املصلحة(  وتأتي  )العقل(  يدخل  وهكذا 
اإلميان والتسليم، وإن كان هذا اجلزء لدى كثير منهم هو قليل بالنسبة ملا يؤمنون به 
ه وما ضابطه؟ فكلُّ جزء من الشريعة  من الشريعة إال أنَّ هذا اجلزء ال يدرى ما حدُّ
الفالنية فمن املمكن أن تنكره  الطائفة  به  هو قابل ألن يقر أو يرفض، وما تؤمن 
الطائفة األخرى بسبب العقل واملصلحة، وكلُّ ما يؤمنون به مما يعتقدون أنه موافق 

للعقل واملصلحة ميكن أن ينَكر عند آخرين ملخالفته للعقل واملصلحة.

إن املسلم حني يؤمن بأن اإلسالم هو دين الله الذي أنزله على محمد #، وأنَّ 
أحكامه وشرائعه هي ما يريده الله ويرضاه، فإنَّ واجب التسليم لله أن ينقاد ألمر 
الله وأمر رسوله # حني يصح عنه؛ فيؤمن بأن ما جاءت به الشريعة هو من أعظم 
املصالح وأكمل ما تهتدي إليه العقول، وكلُّ التجارب التي عارضت النصوص 
بدعوى املصلحة أو العقل ال يطول عليها الزمان حتى تكشف الدالئل والبراهني 

عن أحقية النص الشرعي بالعقل واملصلحة الذي قد غاب عن مدارك الكثيرين.
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إن من كمال العقل أن يعتقد املسلم أن ما يجيء في الشريعة هو العقل واملصلحة، 
وحني يضع عقُله سقفًا يحول دون نفوذ شعاع الوحي فإنه سيحرم نفسه خيرًا عظيمًا في 
النصوص واألحكام التي يحكم من خاللها على )معقوالت( الناس وتضع املعايير التي 
د املعنى الذي يقبله العقل والذي يرفضه؛ فالواجب أن تكون أحكام الشريعة حاكمة  حتدِّ
د الشريعة ويضع  على العقل ومحددة أُلطره ومسيِّرة لعمله، وليس العقل هو الذي يحدِّ

عليها الشروط واملواثيق.

إنهم بهذا يؤمنون بأحكام الشريعة إال قلياًل، وهذا القليل ال يعلمه إال الله، 
أو  العبادات، وقد يكون كثيرًا  أو  املعامالت  أو  أبواب االعتقاد  فقد ينكشف في 
قلياًل وقد يكون من األحكام املجَمع عليها أو املختَلف فيها، وقد يكون من آيات 

القرآن أو من نصوص السنَّة، وال يعلم أحد من أي طريق سيأتي هذا البالء؟

أال َفْلتنَس كلَّ هذا، ويكفيني أن تعرف أن الفرق بني الشخصني الَذين يقول 
أحدهما: )أؤمن بالشريعة، وكلُّ ما فيها فهو حقٌّ ومصلحة( ويقول اآلخر: )أؤمن 
بالشريعة ما لم تعارض العقل واملصلحة(؛ كالفرق بني من يقول: )أؤمن بالشريعة 
ألنها صدق وال تخالف الواقع(، وبني من يقول: )أؤمن بالشريعة ما لم تكن كذبًا 

ومخالفة للواقع(!

الذي بسطُت في شرحه كلَّ  املعنى  شيء مدهش حّقًا، لم أكن أظن أن هذا 
عه ومالحقة أفكاره، قد صاغه )شيخ  هذا، وأجهدُت نفسي والقارئ الكرمي في تتبُّ
اإلسالم ابن تيمية( بأسطر من نور يعجز البيان عنها لوال توفيق ربِّ العاملني، يقول 
- رحمه الله -: )إن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر ال غاية له سواء كان حقًا أو 
يثق  لم  الرسول  يناقض خبر  ما  أن يكون في )املعقوالت(  ز  املجوِّ ز  فإذا جوَّ باطاًل، 



31

يؤمنون بالشريعة... إال قلياًل!

بعد  له  تظهر  لم  التي  )املعقوالت(  في  يكون  أن  جلواز  الرسول؛  أخبار  من  بشيء 
ُأِقر من الصفات مبا لم ينفه )العقل(  ما يناقض ما أخبر به الرسول، ومن قال: أنا 
أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه )العقل( لم يكن لقوله ضابط؛ فإن تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم )جنس( ال ضابط له وال منتهى، وما كان مشروطًا بعدِم ما ال 
د معارضة الشرع  ينضبط لم ينضبط فال يبقى مع هذا األصل إميان؛ ولهذا جتد من تعوَّ

بالرأي ال يستقر في قلبه اإلميان()1(.

)1( درء تعارض العقل والنقل: 177/1.



معــــــركة النــــــص

32

النظام  في  الشريعة(  )تطبيق  تصوير  إلــى  الفضالء  اإلسالميني  بعض  مييل 
اإلسالمي مبا يتوافق مع كيفية تطبيق القوانني في النظم السياسية املعاصرة؛ وذلك 
)أغلبية(  فيه  وافق  قد  للحكم  دستوٍر  على  باختيارهم  الناس  يتفق  أن  خالل  من 
مبا يكفل عدم  الدستور  )الشريعة اإلسالمية( ضمن موادِّ هذا  إدراج  الناس على 

مخالفة أي قانون داخلي لنظام هذا الدستور. 

فيه  ن  يهوَّ التخريج  لهذا  إيجاد مخرٍج  األمر عند هذا احلد ألمكن  ولو وقف 
من أمر هذا اخلالف؛ غير أن محاولة تكييف تطبيق الشريعة مبا يتالءم مع النظام 
الدميقراطي املعاصر جعل تطبيق الشريعة ليس إال مادة من موادِّ الدستور يجري 
عليها ما يجري على أي مادة أخرى من إمكانية احلذف والتعديل والتقييد، ومن 
كون املشروعية والقوة فيها تعتمد على كونها رغبة الناس وإرادتهم ال كونها شريعة 
من رب العاملني، وأن الشريعة ال ميكن أن حُتَكم إال بعد تعاقد الناس ورضاهم ألن 

اإلرادة لألمة فال ُتكَره على شيء ال تريده.

وال تهنوا... 
في طريق المطالبة بتحكيم الشريعة
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من الصراحة املهمة أن نقول: إن مثل هذا التخريج هو من قبيل َليِّ الشريعة 
كان  ولئن  املعاصرة،  الغربية  الثقافة  مع  متالئمة  يجعلها  مبا  أحكامها  وتطويع 
الغيبية(  )األمــور  و  )املعجزات(  قضايا  في  بقوة  حاضرًا  مضى  زمن  في  التطويع 
إلى جهة  انتقلت  قد  الوهن  هذا  أعراض  فإن  الغربي  ي  املادِّ املنهج  مع  لتعاُرضها 
أخرى، من خالل تطويع األحكام الشرعية بل والشريعة كلها مبا يتوافق مع سطوة 

الثقافة الغربية املعاصرة في قضايا احلقوق واحلريات املدنية.

إن هذا التفسير وإن أغتر به بعض اإلسالميني إال أنه مناقض للشريعة ومعارض 
ألصولها؛ فليس لنا خيار في تطبيق اإلسالم حتى ننتظر به رأي أقليَّة أو أكثرية؛ 
على  متوقفة  ديننا  أحكام  تكون  فلن  دائرته  عن  خارج  هو  اإلســالم  يرفض  فمن 
البالد لنشر اإلسالم  ُمَهَجُهم ودماءهم في سبيل فتح  إرادته، وقد بذل الصحابة 
ولم تتوقف الفتوحات في يوم من الدهر ملعرفة رأي الناس وهل يقبلون بدخول 
جيوش اإلسالم أم ال؟ بل إن علماء اإلسالم متفقون على أن الطائفة التي متتنع عن 
حكم شرعي واحد فإنها تقاَتل حتى تلتزم باإلسالم،)1( فلم يكن ألي طائفة خيار 
على ترك حكم شرعي واحد ولو اتفقت عليه كلها، وسياق الدالئل الشرعية في 

بطالن هذا التصور يطول.

إنَّ مثل هذا التخريج وإن بدا متالئمًا بعض الوقت ومقنعًا لبعض املخالفني إال 
أن له أثرًا سلبيًا بالغ السوء في إثخانه باألحكام الشرعية وتهوين قدرها في قلوب 

املسلمني، وذلك من جهات كثيرة، من أبرزها:

الفتاوى، انظر: 28/  ابن تيمية في مواضع متفرقة من  )1( قد حكى اإلجماع في هذا شيُخ اإلسالم 
356 و 468 و 510 و 545 و 557.
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أن الشريعة حني حتكم الناس )على هذا التفسير( فليس لكونها شريعة من  أواًل: 

رب العاملني وإرادة من احلي القيوم؛ وإمنا مستَند ذلك كونها رغبة الناس وإرادتهم؛ 
فالواجبات الشرعية من إقامة الشعائر ورفض اخلمور والفواحش والربا... ال تستمد 
سلطتها من كونها أمرًا شرعّيًا، بل تستمد شرعيتها من خالل رضا الناس ورغبتهم، 
وهذا هو تفسير آلية عمل الدستور في النظم السياسية املعاصرة، وفي هذا من تهوين 

م لنصوص الشريعة. األحكام ما يهزُّ ضمير أي معظِّ

ثانيًا: وإذا كانت الشريعة إمنا حتكم إلرادة األكثرية في الدستور، فبإمكانهم 

أن يرفضوها من خالل الطريقة نفسها؛ فالدستور ليس شأنًا جامدًا ال يتغير، بل 
اإلسالمي  النظام  في  الشريعة  بقاء  سيكون  وحينئٍذ  والتعديل،  للتغيير  قابل  هو 
مرتبطًا برضا وإرادة األكثرية من الناس وليست أمرًا ثابتًا وضرورّيًا، وهذه ثغرة 
مهولة في أساس هذا التفسير والزم شنيع، وقد دافع عنها أصحابها بأنَّ إجراءات 
دة وطويلة بعض الشيء وال ميكن للناس أن يتفقوا على  تعديل الدستور تبدو معقَّ
تغيير مادة تطبيق الشريعة... إلخ، واجلواب عنه أن يقال: إن مجرد القول بأن 
في  ملسلم  فليس  حتتمل،  ال  جرمية  هو  فيه  النظر  يعاد  أن  ميكن  مما  الشريعة  حكم 
ُه  الَلّ َقَضى  إَذا  ُمْؤِمَنٍة  َوال  ِل�ُمْؤِمٍن  َكاَن  }َوَما  يختار في أي حكم شرعي  أن  الشريعة 
فال خيار للمؤمن   ،]٣٦ َأْمِرِهْم{ ]األحزاب:  ِمْن  اْل�ِخَيَرُة  َلُهُم  َيُكوَن  َأن  َأْمًرا  َوَرُسوُلُه 
في أي حكم شرعي؛ فكيف يكون له اخليار في ترك الشريعة بأكملها؟ فليس ألي 
إميانه  ألن  اإلســالم؛  سيختار  كان  ولو  حتى  الشرعي  احلكم  اختيار  أحقية  مؤمن 
بالله يجعله منقادًا ومختارًا ألوامر الله؛ فامليثاق بهذه الطريقة قائم على )إقرار( 
بجواز تغيير الشريعة إن أراد الناس ذلك، وهذا شرط باطل وشنيع، وحتى لو كان 
نه رضًا مبحرم؛  مة باطل لتضمُّ مثل هذا بعيدًا، فالدخول في العقود الدنيوية احملرَّ
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فكيف حني يكون العقد مجيزًا لتعطيل الشريعة بأكملها!

يحترم  التفسير  هذا  فإن  اإلسالم  حكم  تطبيق  األكثرية  ترفض  وحني  ثالثًا: 

م لها ما تريد، وهذا الزم شنيع يتحاشى كثيرًا احلديث  لهذه األكثرية إرادتها ويسلِّ
عنه، وإن كان قد التزم به آخرون، فجعلوا النظام السياسي اإلسالمي بهذا يقوم 
على اعتبار أقوام قد حكم الله على من فعل دون فعلهم بالكفر؛ فمن يستنكف 
كلها  الشريعة  يرفض  مبن  فكيف  القرآن؛  بنص  كافر  الشريعة  إلى  التحاكم  عن 

ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن{ ]املائدة: ٤٤[؟ }َوَمن َلّْم َيْحُكم ِبَا َأنَزَل الَلّ

وقد يقال هنا بأن األكثرية إذا رفضت احلكم بالشريعة فال يكون بإمكانك أن 
حتكم بالشريعة؟ وجوابه: أن الواجب متعلق بالقدرة واالستطاعة، فإذا لم يتمكن 
املسلمون من احلكم بالشريعة فهم معذورون، وهو شيء خارج عن موضوعنا. 
غير أنَّ أصحاب هذا التفسير يرفضون احلكم بالشريعة على خالف رغبة األكثرية 
للنزاع واخلالف، وهو ما  ينافي حريَّة االعتقاد وحق االختيار ويؤسس  ألنَّ هذا 
فلما  والقدرة،  االستطاعة  في وضع  الشريعة  تطبيق  إلى  متجه  أن حديثهم  يعني 

اعترض عليهم بخطورة مثل هذا الرأي استدلوا بوضع الضرورة!

وها هنا مغالطة كبيرة ال بد من الوقوف عندها قلياًل، وهي تصوير التصويت 
الذي يجري في النظام الدميقراطي حني يغلب طرف طرفًا وكأن الطرف الغالب 
وفتنة،  بحرب  إال  يخالفها  ما  فرض  أو  إكراهها  ميكن  ال  التي  األكثرية  رأي  هو 
من  حينئٍذ  املشكلة  ألن  لإلسالم  دعوتهم  فاألولى  اإلسالم  يرفضون  حني  وأنهم 
رفض  يعني  ال  التصويت  في  الشريعة  سقوط  ألن  ظاهرة  هنا  فاملغالطة  الناس؛ 
الناس للشريعة، بل إن في الدستور من الصياغات القانونية ما ال يفقهه أكثر الناس 
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فحني تسقط الشريعة في التصويت فليس معناه أنك أمام شعب يرفض اإلسالم، 
ه الصورة  كما أن هذا التصويت يتأثر بشكل كبير جدًا باحلمالت اإلعالمية التي تشوِّ
وتلبِّس على الناس، كما أن األكثرية ال تعني أن أكثرية الشعب يرفض هذا، بل 
لون أي أكثرية  هي أكثرية املشاركني في العملية االنتخابية وهم في الغالب ال يشكِّ

على احلقيقة.

ستعرف فداحة هذا الرأي على الشريعة حني تأتي مبثله في موضوع احلريات 
ا رأت األكثرية فيه أن تنتهك حقوق األقلية، وأن  مثاًل، ما رأيهم لو أن مجتمعًا مَّ
هل  األكثرية،  عن  مختلفة  طبقة  جتعلهم  وأن  املواطنة،  حقوق  في  عليهم  تضيِّق 
يجعلون مثل هذا قاباًل للتصويت؟ ملاذا يتفقون على أن هذه القضايا خارجة عن 
أنه  دام  ما  فرد  التصويت ولو كان من  أي رأي يحفظها من  التصويت ويدعمون 

يحفظ احلقوق؟ فلماذا تكون الشريعة دون هذه احلريات؟

رابعًا: أن أحكام الشريعة وأصولها تكون محترمة على هذا ملجيئها في الدستور؛ 

والقوانني  املــواد  جنس  من  فهي  الدستور،  وتقدير  احترام  من  وتقديرها  فاحترامها 
املنصوص عليها في الدساتير مما هو من شؤون اإلدارة واملعيشة احلياتية، فليس لها 
ة واخلصوص شيء يذكر، واحلديث عن مكانتها وقدرها إمنا يكون بناء على  من القوَّ

تعظيمنا للدستور؛ فعظمة الشريعة تابعة لعظمة الدستور ال العكس.

تفسير  فباإلمكان  الناس،  إلرادة  راجعًا  الشريعة  تطبيق  كان  وإذا  خامسًا:  

السبب  كانت  التي  الناس  إلرادة  مراعاة  أحكامها  بعض  من  ف  والتخفُّ الشريعة 
التي  قوانينها  من  ف  والتخفُّ الشريعة  أحكام  بعض  فترك  بالشريعة،  احلكم  في 
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ض ألصل  تصادم شهوات الناس هو من استلهام روح الدستور، وحينها فلن يتعرَّ
التغيير جزءًا كبيرًا من أحكامها لتتالءم مع الذائقة  بالتغيير؛ وإمنا سينال  الشريعة 
ف  املعاصرة في حريات االعتقاد والدعوة وإقامة الشعائر واملساواة املطلقة والتخفُّ

من أحكام اإللزام واملنع.

ألن  مطلقة؛  إرادة  لألكثرية  جتعل  لم  املعاصرة  السياسية  النظم  أن  سادسًا: 

استبداد األكثرية أشد عنفًا وطغيانًا من استبداد الفرد الذي يحاربونه؛ ولهذا قيَّدوا 
تسنَّ  أن  وال  ها  متسَّ أن  لألكثرية  يجوز  ال  التي  احلقوق  من  بجملة  األكثرية  إرادة 
فيها قوانني تنافيها؛ فاحلريات واملساواة وحقوق األقلية واملواطنة وغيرها حدود 
ُمحَكَمة ال ميكن إلرادة األكثرية أن تتجاوزها؛ إذن فإرادة األكثرية ال تعمل في 
بعض  يضعف  ملاذا  فعجبًا  محددة؛  فكرية  بأصول  مقيَّدة  هي  بل  مطلق،  فضاء 

اإلسالميني عن املطالبة بأن تكون الشريعة من احلدود التي ال يجوز املساس بها؟ 

إرادة  خــالل  من  الشريعة  بتحكيم   - األحــوال  أقــل  – على  يطالبون  ال  ملــاذا 
األمة، فيقررون أن األمة دينها اإلسالم ولن تختار غير اإلسالم فيطالبوا باختيار 
الناس وأن اإلسالم هو خيارهم بالزم كونهم مسلمني، ما حاجتهم ألن يعتقنوا 
مثل هذه التأصيالت املضللة؟ ملاذا يتصور البعض أنه ال بد أواًل من إعطاء الناس 

اخليار املطلق ثم بعد ذلك املطالبة بتطبيق الشريعة؟

القول  يساوي  اإلسالم ال  املسلمة ستختار  املجتمعات  بأن  القول  أن  سابعًا: 

بأن الشريعة هي احلاكمة ابتداء كما سبق من األوجه، وفيها أيضًا إشكالية أخرى، 
وهي أن مجرد االعتراض على الشريعة وحكمها هو فعل مجرم في النظام السياسي 
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الدميقراطية  هــذه  خــالل  من  منها  يتخلص  أن  ميكن  ال  ورطــة  وهــي  اإلســالمــي، 
امللفقة، فإذا استطعت أن تصل إلى حكم اإلسالم من خالل الدميقراطية فإنك لن 
تستطيع أن متنع اآلخرين من رفض اإلسالم ونقد حكمه، أو املطالبة بإزالة مادته 
من الدستور، فوجود املادة في الدستور ال مينع من نقدها وأحقية املطالبة بإزالتها 
وهو حق تكفله النظم املعاصرة لكونه ينسجم مع ثقافتها لكنه ال ميكن أن يكون 

مقبواًل في النظام السياسي اإلسالمي.

ثامنًا: إذا كانت الدميقراطية ليست سوى وسائل إجرائية حلفظ احلقوق وتقييد 

حكم  غير  تريد  حني  األكثرية  بأن  القول  فإن  أدائها،  ومراقبة  السلطة  صالحية 
ته؛ فالتمسك برأي األكثرية  الشريعة فلها احلق في ذلك يشكك في املوضوع برمَّ
حتى ولو رفضت اإلسالم يجعل املوضوع ليس إجرائيًا فحسب، بل فلسفة عميقة 
تقوم على مبادئ ومنطلقات منافية للشريعة، فالنشاط الفكري الذي يسعى إلى 
سريعًا  االمتحان  في  يسقط  إجرائية  أشكال  مجرد  بجعلها  الدميقراطية  )أسلمة( 
يكون  أن  فهذا ال ميكن  الشريعة؛  األكثرية حتى ولو خالفت  برأي  ك  يتمسَّ حني 

مجرد إجراء.

لتحقيق  الدميقراطية  العملية  في  املشاركة  مع  ليست  اإلشكال  حقيقة  تاسعًا: 

أرجح املصلحتني ودرء أشد املفسدتني؛ فهذه حالة اجتهادية تقديرية ُيسَلك فيها 
الذي  الفاسد  التصور  في  هو  اإلشكال  إمنا  واملسلمني؛  لإلسالم  أنفع  يكون  ما 
احلاجة؛  ظــروف  عن  ومختلف  املشاركة  عن  خــارج  أمر  وهو  عنه  احلديث  سبق 
فالضرورة واحلاجة ال تدفع املسلم إلى الرجوع للمفاهيم بالتحريف والتأويل ألن 

لها أحكامها اخلاصة.
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وال تهنوا... في طريق املطالبة بتحكيم الشريعة

في  أعظم  أحكامها  وتطبيق  للشريعة  تعظيمهم  يكون  أن  الواجب  كــان  قد 
نفوسهم من ضمان مجيء احلكم باإلسالم على َوْفِق النظريات السياسية الغربية، 
فوق  عليا  سلطة  الشريعة  جعل  مع  الدساتير  إلى  التحاكم  يقرروا  أن  وبإمكانهم 
الناس وضع ما يريدون في الدساتير، وتكون الشريعة  الدساتير، فيكون إلرادة 
في  حتى  موجودة  سياسة  وهي  عليها،  وحاكمة  الدساتير  هذه  فوق  وأحكامها 
النظم السياسية املعاصرة التي تقرر حق األغلبية في اختيار النظام السياسي الذي 
يريدون، وتقرر في الوقت نفسه أن َثمَّ أصواًل ومبادئ في تفاصيل حقوق اإلنسان 
وحرياته ترفض أن يقوم أي دستور على معارضته، فمن املرفوض متامًا في الثقافة 
انتهاك أي حقٍّ من حقوق اإلنسان أو  الدميقراطية املعاصرة أن يقوم دستور على 
حرياته على َوْفِق املعيار الغربي، أيكون قدر اإلسالم في قلوب أتباعه دون قدر 

حقوق اإلنسان لدى أولئك الغربيني!
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ز يصيب كثيرًا من املؤلفني املعاصرين في موضوعات النظام  هلع وارتباك وحتفَّ
ل إحراجًا ال يطاق  السياسي حني مير على بحث )حد الردة( في اإلسالم؛ فهو يشكِّ
أمام ضغط الثقافة الغربية املعاصرة التي تضع )احلرية الدينية( في قمة هرم احلقوق 
التزام جميع األمم واحلضارات  واحلريات املدنية التي حتتضنها، وتقاتل في سبيل 

بها على َوْفق التفسير واملعيار الغربي.

يخفف  عما  الشرعية  الدالئل  في  تبحث  التي  والدراسات  البحوث  فتوالت 
أو  )النفي(  إلى  الشرعي  احلكم  بهذا  ليصلوا  املستغربة  األصــوات  نكير  شدة  من 

)التأويل( أو )التكييف( الذي يجعله متالئمًا مع احلالة املعاصرة.

وهذا ما يفسر لك أن البحث في إشكالية الردة وإثارة اخلالف حول حكم املرتد لم 
يكن له أي حضور في املذاهب الفقهية السالفة؛ فمع أن الفقهاء يختلفون في كثيٍر من 
إقامة  التي وردت نصوص صريحة فيها إال أن  املسائل، ويتنازعون حتى في املسائل 
الفقهاء كافة،  بينهم؛ فقد أجمع عليه  املرتد لم يكن مجال خالٍف  احلد على الرجل 

 جامعة االنحرافات
الفكرية المعاصرة
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هذا  جتد  بينما  األزمـــان)1(،  مختلف  من  الفقهاء  من  عشرات  عليه  اإلجماع  وحكى 
احلكم حاضرًا ومشكاًل في الدراسات املعاصرة، وهو ما يدلل على أن العامل املؤثر 

فيها ليس هو النظر في االجتهاد الفقهي بقدر ما هو تأثر بروح الثقافة الغربية.

ص من هذا احلكم الشرعي لم يسر على طريقة واحدة؛  امللفت لالنتباه أن التخلُّ
فلئن اتفقت كلمة كثير من املعاصرين على ضرورة االنفكاك من تبعات هذا احلكم، 
كثيرة  طرائق  علينا  فاجتمعت  بينهم،  ما  في  دت  تعدَّ قد  ذلــك  تنفيذ  وسيلة  أن  إال 
نستخلص من كل واحدة منها منزعًا من منازع االنحراف الفكري، تتباين في ما بينها 

تباينًا كبيرًا إال أنها جتتمع على وصف احلال بأنه )إشكالية حد الردة(.

اآليات  في  فينظر  الكرمي،  القرآن  في  ذكره  لعدم  احلكم  ينكر هذا  فبعضهم: 
في  لهم  عقوبة  أي  فيها  يجد  فال  مقوالتهم  وحتكي  الكفار  تخاطب  التي  القرآنية 
الدنيا، وهو ما يعني أن الشريعة ال ترتب أي عقاٍب دنيوي على من ميارس حريته 
الدينية في الدنيا، وهذا التفسير يستبطن االنحراف القائم على )إنكار( سنة النبي 
# ورفض اإلميان بها؛ ألن حد الردة لم يثبت إال في سنة النبي #، فاملطالبة بأن 

ُيذكر احلكم في القرآن يعني أن السنة غير كافية في هذا الباب.

يحكم  لكنه  النبوية  السنة  يثبت  فهو  احلد؛  هذا  إلى  بآخرين  األمر  يصل  وال 
ل دينه فاقتلوه«)2( بأنه من قبيل أحاديث )اآلحاد( وال يستقيم  على حديث »من بدَّ

)1( منهم - على سبيل املثال -: ابن املنذر في اإلجماع ص76، والبغوي في شرح السنة: 431/5، 
والنووي في شرح صحيح مسلم: 208/12، وابن قدامة في املغني: 264/12، وابن القطان في 

اإلقناع في مسائل اإلجماع: 355/1، والسبكي في السيف املسلول ص 119 وغيرهم.
)2( أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: 15/9 برقم )622(.
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العمل بها ألنها ظنية، وهذا انحراف في إنكار شيء من سنة الرسول # يشكل 
أكثر أحاديثه، عليه الصالة والسالم.

وآخرون ال ينكرون العمل بخبر اآلحاد لكنهم ال يرون العمل به في املجاالت املهمة 
كمجال التشريع، وهذا انحراف في وضع شرائط معاصرة حاكمة على السنَّة النبوية؛ 
وكأن موضوعات التشريع هي املهمة دون موضوعات العبادة أو االعتقاد أو األخالق.

ويأتي احلديث عند الفئة الرابعة: في تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير 
تشريعية، وعلى سوء فهمهم لهذا التقسيم، إال أن اإلشكال األبرز هنا أن املعيار 
د؛ وإمنا  ملعرفة التشريعي في السنة من غير التشريعي معيار مضطرب وغير محدَّ

يستخدم عند كثيرين إلزاحة بعض األحكام.

ويأتي بعضهم بذريعة )اخلالف الفقهي( ليزيح حضور هذا احلكم عن طريقه، 
مع أن املسألة ليس فيها خالف أصاًل)1(، ولو كان ثمَّ خالف بني الفقهاء في أي حكم 

أنهما   - الله  – رحمهما  الثوري(  )سفيان  و  النخعي(  )إبراهيم  الكبيرين  الفقيهني  إلى  كثيرون  ينسب   )1(
ة، واحلقيقة أن خالف هذين اإلمامني إمنا هو في )استتابة( املرتد وليس في حكم قتله،  ينكران حدَّ الردَّ
فقد كانا يقوالن: يستتاب أبدًا كما رواه عبد الرزاق في مصنفه )166/10(، وقولهما هذا إمنا هو في 
معرض حكم االستتابة وليس في محلِّ احلكم األصلي، وقد روى عبد الرزاق في مصنَّفه )105/6( 
أن  قبل  مرتدًا  قتل  من  أن   :)418/9( أيضًا  عنه  وذكر  لورثته،  فماله  قتل  إذا  املرتد  أن  الثوري:  عن 
املسألة،  هذه  في  يخالف  ال  الثوري  أن  على  يدل  ما  شيء،وهو  قاتله  على  فليس  السلطان  إلى  يرفع 
في  الفقهاء  اإلمامني في خالف  يذكرون كالم هذين  املذاهب؛ حيث  في كتب  الفقهاء  فهمه  ما  وهذا 
املغني البن قدامة )72/10(  املثال -:  انظر - على سبيل  املرتد،  حكم )االستتابة( وليس في عقوبة 
مغني احملتاج للشربيني )140/4( وعلى التسليم بأن النخعي والثوري ينكران حد الردة فإنهما يطالبان 
سيأتي  الردة  حد  يالحق  الذي  فاإلشكال  ثمَّ  ومن  للمرتد،  الدينية  باحلرية  وليس  الدائمة،  باالستتابة 
هنا، فإذا كان القتل مرفوضًا في احلرية الدينية املعاصرة فاملالحقة واالستتابة والسجن مرفوضة كذلك. 
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شرعي فاخلالف ال يلغي العمل، وليس من شرط العمل باألحكام الشرعية أن يتم 
االتفاق عليها.

الدولة  على  )اخلروج(  بأنه  الردة  حد  ر  يفسِّ من  االنحرافات:  هذه  وسادس 
معه  التعامل  وتبيح  العظمى(  )اخليانة  املعاصرة  النظم  في  عليه  يطلق  مما  ونظامها 
عن  بعيد  لكنه  املعاصر  السياسي  الفكر  مع  متالئم  جميل  التفسير  وهذا  بالقتل، 
دالئل الشريعة وكالم الفقهاء، وهو من قبيل تطويع الشريعة لتستقيم مع الثقافية 
املعاصرة، ويبدو مقنعًا لكثيٍر من الغربيني واملستغربني لكن أصحاب هذا التفسير 
سيقعون في ورطة مع عقالء الغربيني وأتباعهم الذين يدركون حقيقة هذا احلكم 
الشرعي، وسيكون مثل هذا التفسير سبياًل لالستطالة على الشريعة من جهة أن 
ن اعترافًا من أصحابه بأن احلكم الشرعي على التفسير الفقهي  هذا التفسير يتضمَّ

املعروف مرفوض عقاًل.

العمل  لتعطيل  صورها  كافَّة  في  باملصلحة  االستمساك  االنحرافات:  وسابع 
حال  في  الشرعي  باحلكم  العمل  ترك  في  ليس  هنا  االنحراف  وموضع  بالنص، 
وإن  شرعي  اجتهاد  هذا  بل  ماسة،  حاجة  أو  ضرورة  من  معتبرة  مصلحة  وجود 
بدعوى  ته  بكليَّ احلكم  ل  يعطَّ أن  اإلشكال  وإمنــا  تطبيقاته؛  في  اختالف  حصل 
املصلحة، وأن تكون املصلحة حاضرة عند النظر في ثبوت احلكم الشرعي ابتداًء؛ 
فبداًل من تقرير ثبوت هذا احلكم مع عدم إمكانية تطبيقه أو وجود ضرر أو غياب 
مصالح معتبرة عند العمل به، يأتي صاحب املصلحة لينفي هذا احلكم من أساسه 
بدعوى املصلحة، وهذا خلل؛ ألن املصلحة )بشروطها( قد توقف العمل باحلكم 

الشرعي؛ غير أنها ال تزيل وصف الشرعية عن احلكم متامًا.
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حسنة  صورة  تقدمي  ضرورة  عن  يتحدث  من  السابع:  ذرية  من  وهو  وثامنهم 
للغربين، وأن احلديث عن حد للمرتد في زمان شيوع ثقافة احلريات الدينية وقيام 
النظم السياسية الغربية على حمايتها يقدم صورة مشوهة عن اإلسالم... إلخ. 
دعوة  تزال  ما  ذلك  ومع  الشرعية،  أحكامنا  من  كثيٍر  في  يقال  الذي  الكالم  هذا 
اإلسالم تنتشر في األوساط الغربية بشكل مذهل، وهو ما يعني أن َوْهم التشويه 
ر )غارق  الذي يتحدث عنه هؤالء الناس محض خياٍل علمي، وهو قائم على تصوُّ
في الوهم( بأن حتسني صورة اإلسالم ولو بإخفاء وتغيير احلقيقة سيكفُّ خصوم 

اإلسالم عن مواصلة التشويه.

سببًا  سيكون  احلكم  هذا  مثل  تقرير  أن  من  والذعر  الرعب  يشيع  والتاسع: 
وتسويغ  مخالفيهم  على  القضاء  سبيل  في  له  السياسية  النظم  بعض  الستغالل 
جرائمهم؛ فحني يأتي بعض الناس فيسيء تطبيق حكٍم شرعي ما، فاحلل في هذا 

النظر العقلي أن يلغى احلكم الشرعي كله!

ويأتي بعضهم: فينفي هذا احلكم ملعارضته ألصل قطعي محكم هو )احلريات( 
الكلية  باألصول  أنه يضرب  األول  االنحراف مركب من وجهني: فوجهه  وهذا 
على هامة األحكام الفرعية، مع أن األصول إمنا تثبت من خالل اجتماع الفروع، 
وإال فعلى هذه العقلية من التفكير ميكن أن ننفي حكم الربا ألنه معارض ألصل 
اخلنزير ألنه  امليتة وحلم  وننفي حرمة شرب اخلمر وأكل  البيع(!  قطعي هو )حلُّ 
غربي  مبفهوم  جاء  أنه  الثاني:  الطعام(!والوجه  )حلُّ  هو  قطعي  ألصل  معارض 

بتفسيره املعاصر )احلريات( ليجعله أصاًل شرعّيًا، بل وقطعيًا أيضًا.

هذا  من  )للتخلَّص(  املعاصرة  البحوث  وسائل  أبرز  هي  كاملة،  عشرة  تلك 
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جامعة االنحرافات الفكرية املعاصرة

بقاٍع  جــذوِر  من  املعاصرة  االنحراف  منابت  فيه  اجتمعت  قد  الشرعي،  احلكم 
ع أوصالها(، ومن  ة و )مضيِّق( العمل بها و )مقطَّ شتَّى، حضر فيها )منكر( السنَّ
األحكام  يعارض  ومن  )املصلحة(،  أو  )اخلالف(  بدعوى  الشرعية  األحكام  ل  يعطِّ
)يخاف  أو  الشرعي  احلكم  من  )يخاف(  ومن  محدثة،  فكرية  بأصول  الشرعية 
املعاصرة،  الفكرية  لالنحرافات  )جامعًا(  احلكم  هذا  إلى  النظر  فأصبح  عليه(، 
وحني يأتي املسلم فيقرر هذا احلكم كما جاء في النصوص الشرعية ومبا نقله كافة 
الفقهاء، فإنه يسجل شهادة خير لنفسه – ليحمد الله عليها - بسالمته وبعده عن 

مثل هذه االنحرافات التي كثر االفتتان بها.
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م بحالة مختلفة عن صورته احلقيقة كما حصل   ال أظن أن أحدًا من العلماء قد ُقدِّ
فلقد حرص كثير  الشاطبي )ت 790هـ(؛  إبراهيم بن موسى  أبي إسحاق  مع اإلمام 
لألحكام  املنحرفة  تأويالتهم  واجهة  في  )الشاطبي(  اسم  وضع  على  املنحرفني  من 
ة  كافَّ من  للتهوين  ذريعة  الشاطبي  )موافقات(  من  واتخذوا  الشرعية،  والنصوص 
النصوص اجلزئية بدعوى املصلحة أو العقل أو التمسك باألصول والكليات و )بذلك 
وكل  الشافعي  طريقة  مع  حقيقية  ايبيستمولوجية  قطيعة  دشن  قد  الشاطبي  يكون 

األصولين الذين جاؤوا بعده()1(.

تتبع  في  العلماء  جــادة  عن  املقاصدي  مبشروعه  انفصل  قد  بهذا  فالشاطبي   
الفروع الفقهية والعناية بالنصوص اجلزئية ألنه قد: )دعا إلى ضرورة بنائها - أعني 
األصول - على مقاصد الشارع بدل بنائها على استثمار ألفاظ النصوص الدينية كما 

دأب على العمل بذلك علماء األصول انطالقًا من الشافعي()2(.

)1( بنية العقل العربي حملمد عابد اجلابري، ص 0 54.
)2( بنية العقل العربي، ص 540.

الشاطبي 
المفترى عليه
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الشاطبي املفترى عليه

وحني تقرأ للشاطبي كما هو ستجد أن الصورة مختلفة متامًا، وأن هذا التصور ال 
يحكي حقيقة الشاطبي وال موافقاته؛ فهو تصوير للشاطبي بحسب ما يريد للشاطبي أن 
ف من األحكام الشرعية. يكون، وعلى َوْفق ما يراد من موافقاته أن تخدم مشاريع التخفُّ

حقيقة  تكشف  الشاطبي  كتبها  التي  )املوافقات(  لرسالة  عابرة  قراءة  أدنى  إن 
الشريعة  أن تعظيم  به على هذا اإلمام، وستجد  ُبِغي  الذي  هذا اخلداع واالفتراء 
ما سواه من عقل  الشرعي على كلِّ  الدليل  وتقدمي  ومراعاة نصوصها وجزئياتها 
لكل  أساسًا  الشاطبي  يعتمده  قطعي  وثابت  محكم  أصل  هو  واجتهاد  ومصلحة 
ة األئمة األسالف في تعظيم النصوص  شيء يكتبه في املوافقات، فهو على جادَّ

الشرعية واالنقياد لها وفي كيفية استنباط أحكامها.

وراء  من  ينظر  إمنا  )العقل  بــل:  النقل  على  م  يتقدَّ ال  الشاطبي  عند  فالعقل 
الشرع()1(.

على  فيها  بالعقل  ُيسَتدل  التي  الشرعية  املسائل  حتى  بل  له،  منقاد  تابع  فهو 
املسائل  على  والعقل  النقل  تعاضد  )إذا  كيفية:  على  عنده  هي  فإمنا  النقل  ة  صحَّ
الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًا ويتأخر العقل فيكون تابعًا()2(.

والنصوص اجلزئية لها عناية تامة، وقد أخلى لها في )موافقاته( حيزًا واسعًا 
إلدراكه بخطر التهاون بها: )فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق 

في نفسه()3(.

)1( املوافقات: 36/1.

)2( املوافقات: 78/1.
)3( املوافقات: 556/2.
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ر بكل وضوح:)أنَّ من أخذ  وقد َكَسر أيَّ استغالٍل لنظريته في املقاصد بأن قرَّ
ه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضًا عن جزئيه()1(.  باجلزئي معرضًا عن كليِّ

فال مكان لنظريته املقاصدية ملنطق نسف اجلزئيات متسكًا باملقاصد. 

ثمَّ صعد بالدليل اجلزئي ألعلى درجات األهمية واالحتياط حني جعل ثبوته 
كافيًا جلعله أصاًل برأسه: فـ )كلُّ دليل شرعي ميكن أخذه كليًا وسواء علينا أكان 

ه الدليل()2(. كليًا أم جزئيًا إال ما خصَّ

واتباع الهوى: مزلق خطر ينحرف بالشريعة عن أصل وضعها؛ فـ: )املقصد 
الشرعي من وضع الشريعة إخراج املكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا هلل اختيارًا 

كما هو عبد اهلل اضطرارًا()3(.

وتفريعًا على هذا األصل شدد الشاطبي على حرمة اتباع رخص الفقهاء في 
األقوال الفقهية ألن: )تتبع الرخص ميٌل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن 

اتباع الهوى فهذا مضاد لذلك األصل املتفق عليه()4(.

بجميع  يفتيه  وال  القولني،  أرجح  للمستفتي  يختار  أن  املفتي  على  وأوجــب 
أفتى  إذا  األحكام:)فإنه  في  الهوى  التباع  سببًا  هذا  يكون  ال  حتى  معًا  القولني 
بالقولن معًا على التخيير فقد أفتى في النازلة باإلباحة وإطالق العنان وهو قول ثالث 

خارج عن القولن()5(.

)1( املوافقات: 8/3.
)2( املوافقات: 45/3.

)3( املوافقات: 469/2.

)4( املوافقات: 511/4.

)5( املوافقات: 509/4.
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ألن حاصل هذا مناقضة أصل وضع الشريعة فـ )متى خيرنا املقلدين في مذاهب 
األئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إال اتباع الشهوات في االختيار، 

وهذا مناقض ملقصد وضع الشريعة فال يصح القول بالتخيير على حال()1(.

موافقاته،  قارئ  نفس  في  وفقههم:  الصالح  السلف  منهج  بتعظيم  ويعتني 
فيخاطبه مبنطق العالم الناصح: )احلذر احلذر من مخالفة األولن فلو كان ثمَّ فضٌل 

ما لكان األولون أحقُّ به()2(.

منهجه:  وسالمة  طريقه  صحة  املسلم  به  يعرف  أصل  السلف  منهج  فاتباع 
)فيقال ملن استدلَّ بأمثال ذلك: هل وجد هذا املعنى الذي استنبطت في عمل األولن 
أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد – وال بد من ذلك – فيقال له: أفكانوا غافلن 
عما تنبهت له أو جاهلن به أم ال؟ وال يسعه أن يقول بهذا ألنه فتح لباب الفضيحة 
كما  األدلة  هذه  مبآخذ  عارفن  كانوا  إنهم  قال:  وإن  لإلجماع،  وخرق  نفسه  على 
كانوا عارفن مبآخذ غيرها قيل له: فما الذي حال بينهم وبن العمل مبقتضاها على 
زعمك حتى خالفوها إلى غيرها، ما ذاك إال ألنهم اجتمعوا فيه على اخلطأ دونك أيها 
ل، والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية، فكلُّ ما جاء مخالفًا ملا  املتقوِّ

عليه السلف الصالح فهو الضالل بعينه()3(.

املباحث  كل  بإلغاء  يطالب  الطاعة،  بحق  والقيام  لله  د  التعبُّ جانب  وألهمية 
واملسائل التي ال تثمر عبادة أو سلوكًا شرعيًا فـ )كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه 

)1( املوافقات:499/4.
)2( املوافقات: 64/3.
)3( املوافقات: 66/3.
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ال ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو ال تكون عونًا في ذلك فوضعها في 
أصول الفقه عارية()1(.

ة طالب العلم إلى العمل والعبادة ألن: )كل علم شرعي  وذلك حتى تتجه همَّ
فطلب الشارع له إمنا يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به هلل تعالى()2(.

من  التأويل  مسلَك  يعيب  تأويله،  من  والتحذير  ظاهره  على  القرآن  ولفهم 
لة النصوص: )وهؤالء من أهل الكالم هم النابذون للمنقوالت اتباعًا للرأي،  متأوِّ

وقد أداهم ذلك إلى حتريف كالم اهلل مبا ال يشهد للفظه عربي وال ملعناه برهان()3(.

مقصود  أن  )دعوى  ألن  الشريعة  إلبطال  ي  يــؤدِّ الظاهر  خالف  على  والسير 
رد  الشارع ليس في هذه الظواهر وال ما يفهم منها؛ وإمنا املقصود أمر آخر وراءه، ويطَّ
معرفة  منه  يلتمس  أن  متمسك  ظاهرها  في  يبقى  ال  حتى  الشريعة  جميع  في  هذا 

مقاصد الشارع وهذا رأي كلِّ قاصد إلبطال الشريعة()4(.

حتديد  ألنــه  فيها؛  الكالم  من  ر  يحذِّ الشريعة  في  الكالم  ملقام  تعظيمه  ة  ولشدَّ
ره مبوقف قيامه بني يدي رب العاملني: )ومنها أن يكون على بال من  ملقصود الله ويذكِّ
الناظر واملفسر واملتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم والقرآن كالم اهلل فهو 
يقول بلسان بيانه: هذا مراد اهلل من هذا الكالم، فليتثبت أن يسأله اهلل - تعالى - من 

أين قلت عني هذا()5(.

)1( املوافقات: 40/1.

)2( املوافقات: 54/1.
)3( املوافقات: 357/3.
)4( املوافقات: 667/2.

)5( املوافقات385/3.
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م املصالح الدينية على املصالح الدنيوية مطلقًا: فـ )املصالح الدينية مقدمة  ويقدِّ
على املصالح الدنيوية على اإلطالق()1(.

وفي  موافقاته،  وحقيقة  الشاطبي  اإلمام  منهج  توضح  سريعة  إشــارات  هذه 
كتابه العظيم )املوافقات( أضعاف أضعاف هذه النقوالت التي ُتظِهر منهج تعظيم 
الشريعة لدى هذا اإلمام، وهو ما يفتِّت أي إمكانية الستغالل اسمه أو مشروعه 
املنحرفن  بعض  دعا  ذلك  ألجل  والــتــجــاوزات؛  االنحرافات  لتمرير  املقاصدي 
لتجاوز الشاطبي عند دراسة املقاصد، وأن يكون ثمَّ إنشاء جديد للمقاصد يتجاوز 
به املقاصد الشاطبية؛ ألن الشاطبي قد قطع فيها الطريق على أي منفذ تسلك منه 

مقاصد النفوس.

)1( املوافقات648/2.
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)نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا احلكم حسب املقاصد الشرعية( و )ال بد 
من مراعاة املقاصد الشرعية عندما نتحدث عن هذه القضية(.

وعبارات أخرى مختلفة، ستراها – وال بد – عند أي رؤية منحرفة تتعامل مع 
النصوص واألحكام الشرعية؛ فعامة االنحراف املعاصر حني يتعامل مع النصوص 
واألحكام الشرعية اجلزئية فإنه ال بد - في سياق جتاوزه ألي حكم وإنكاره له - أن 

يرفع الفتة )املقاصد الشرعية( كتصريح شرعي للمارسات غير الشرعية.

املقاصد الشرعية التي كتب فيها فقهاء اإلسالم بدءًا من اجلويني والغزالي والعز بن 
عبد السالم والقرافي وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشاطبي تختلف اختالفًا تامًا عن هذه 
املقاصد التي يشيع كثير من الناس احلديث عنها؛ فاملقاصد عند فقهاء اإلسالم قواعد 
كليَّة مستخرجة من استقراء كلِّي لكافة النصوص واألحكام اجلزئية، وال يصح أن يرد 
تريدها  التي  املقاصد  تترجم  التي  املقاصد  هذه  بخالف  جزئي،  نص  أو  حكم  أي  بها 
النصوص  من  جملة  لرد  خاللها  من  ويسعون  )اختياراتهم(  إليها  ومتيل  )نفوسهم( 

واألحكام غير املرغوب فيها.

بين )مقاصد الشريعة( 
و )مقاصد النفوس(!
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بني )مقاصد الشريعة( و )مقاصد النفوس(!

من أهم قواعد املقاصد الشرعية أن ال يرد بها األحكام اجلزئية، فإذا ثبت نص شرعي 
لقاعدة مقاصدية  أنه مخالف  بدعوى  يتجاوز  أو  ينقض  أن  فقهي فال يجوز  أو حكم 
فهذا باطل ال عالقة له بعلم املقاصد )فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس 

بحقٍّ في نفسه()1(.

وإذا كانت املقاصد الشرعية تقوم على ضرورة اعتبار الكليات فإنها تقوم على 
مخطئ،  فهو  ه  كليِّ عن  معرضًا  باجلزئي  أخذ  من  أنَّ  )كما  اجلزئيات كذلك  اعتبار 

كذلك من أخذ بالكلي معرضًا عن جزئيه()2(.

فاملقاصد الشرعية تعتمد على تفاصيل األحكام اجلزئية، تقوم عليها، وال تنكرها، 
املنهج  فــإن  تفصيلي  جزئي  وحكم  مقاصدية  قاعدة  بني  تعارض  وجــد  ولــو  حتى  بل 
ة ثم أتى النصُّ  الصحيح في ذلك ليس إنكار اجلزئي بل )إذا ثبت باالستقراء قاعدة كليَّ
على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه املخالفة فال بدَّ من اجلمع في النظر بينهما()3(.

فإذا وصل األمر إلى حصول تعارض بني )الكليات( و )الفروع( فهذا يستدعي 
يفهمه  ال  شيء  وهو  التفصيلية،  والفروع  الكليات  من  كلٍّ  ألهمية  بينهما  اجلمع 
)مقاصديو النفوس( حيث ينكرون النصوص واألحكام الشرعية ثمَّ يبحثون بعد 

هذا عن الطريقة املقاصدية املناسبة لرفض مثل هذه األحكام!

غير  من  املقاصد  استعمال  خطورة  اإلدراك  غاية  مدركًا  الشاطبي  كان  لقد 

)1( املوافقات للشاطبي: 556/2.
)2( املوافقات: 8/3.
)3( املوافقات: 9/3.
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املؤهلني، وألجله منعهم من موافقاته وجعلهم في حرج من قراءتها أو االستفادة 
منها )ال يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون 

ريَّان من علم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها()1(.

إال  تقوم  ال  املقاصد  وأن  باجلزئيات،  العناية  ضرورة  عن  احلديث  أطال  كما 
تستدعي  عامة  كليات  من  فيها  وما  املقاصد  طبيعة  أن  كله إلدراكــه  عليها، وهذا 
الشريعة،  تعطيل  إلى  يؤدي  مما  املنحرفني  بعض  واستغالل  املؤهلني  غير  دخول 
يسمي  أن  الشرعية  املقاصد  حقيقة  يفهمون  الذين  املنحرفني  بعض  دعا  ما  وهذا 
املقاصد بأنها تبرير لألحكام الشرعية ليس إال، وقد صدق، فاملقاصد ليست إال 
بحثًاَ عن فلسفة لقواعد وعلل للشريعة من خالل األحكام والنصوص، فإذا وجد 
تلغيه  أن  الفلسفة حتى تدخل هذا احلكم ال  ل في  تعدِّ املقاصد  فإن  نصٌّ مخالف 

ملخالفته للمقاصد.

إن دعوتهم لألخذ باملقاصد إلسقاط بعض األحكام الشرعية تؤدي إلى نسف 
وضرورياتها،  قطعياتها  وإسقاط  أحكامها،  كافة  وتعطيل  بكاملها،  الشريعة 
ُعْليا،  ينفي أي حكم شرعي ويربط ذلك مبقاصد  أن  وليس عسيرًا على أي أحد 
ال  ما  الشرعية  األحكام  على  العدوان  ألوان  من  ذلك  في  املعاصرون  مارس  وقد 
يحصيه إال اللـه؛ فـ )احلـدود الشـرعية( منافية ملقصد الشـريعة في الرحمـة وإشـاعة 
)احلجاب(  )حدِّ الردة( مناٍف ملقصد الشريعة في التسامح واحلرية، و  األمـن، و 
مناٍف لتكرمي املرأة و )كلُّ فتوى بتحرمي أي حكم( تنافي مقصد الشريعة في التيسير 
ورفع احلرج و )احلكم بكفر من لم يؤمن برسالة محمد #( يتعارض مع مقصد 

)1( املوافقات: 78/1.
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بني )مقاصد الشريعة( و )مقاصد النفوس(!

إرساله رحمة للعاملني و )حرمة الربا( أو )منع احملرمات( يؤدي إلى حصول حرج 
ومشقة تنافي مقصد الشريعة!

وألجل ذلك كان شيخ اإلسالم ابن تيمية بصيرًا بأمر عموميات املقاصد حني 
قال: )من استحلَّ أن يحكم بن الناس مبا يراه هو عــــداًل من غير اتباع ملا أنـــــزل 
التي تشترك فيها  اهلل فهو كافر()1(. فهذه املقاصد الكلية تتسم بالعمومية املطلقة 
املقاصد وشرحها  بتفصيل هذه  إمنا يكون  الشريعة  عامة االجتاهات، فاختصاص 

وتقييدها فإذا ألغى اإلنسان االعتبار بهذا لم يكن قد أخذ من الشريعة بشيء.

وهكذا تغيب أحكام الشريعة اجلزئية بسبب مخالفتها لـ )مقاصد النفوس( كما 
أهوائهم  مع  يتوافق  وما  نفوسهم  تريده  ملا  مقاصد  فهي  الفضالء؛  بعض  يسميها 
جعلوها قواعد كلية حتاَكم إليها النصوص واألحكام الفقهية، وتلك النفوس تكاد 
الدنيوي احملض، وهو ما يختلف متامًا عن املقاصد  حتصر مقاصدها في اجلانب 
الشرعية املستفادة من نصوص الكتاب والسنة التي تدلك على أن )الشارع قد قصد 

بالتشريع إقامة املصالح األخروية والدنيوية()2(. 

شرعًا  املجتلبة  )املصالح  فـ  األخروية  للمصالح  تابعة  الدنيوية  املصالح  إن  بل 
واملفاسد املستدفعة إمنا تعتبر من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث 

أهواُء النفوس في جلب مصاحلها العادية أو درء مفاسدها العادية()3(.

وإذا كان إشاعة علم املقاصد الشرعية ضروريًا في مرحلٍة ما لشيوع التعصب 

)1( منهاج السنة النبوية: 130/5.
)2( املوافقات: 350/2.
)3( املوافقات: 351/2.
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واجلهل والتضييق على الناس، فإن املبالغة في تقرير املقاصد الشرعية وإشاعتها 
وتعظيم قدرها وضرورتها عند عامة الناس وقد اختلف احلال سيكون على حساب 
تعظيم النصِّ الشرعي واالنقياد له، وسيكون سببًا لظهور مقاصد النفوس لتشيع 

عبثها وانحرافها بدعوى )مقاصد الشريعة(. 
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بخير  فهو  قتيل  لــه  ُقتل  )مــن  بحديث  ذئــب  أبــي  ابــن  اجلليل  العالم  ث  حــدَّ
النظرين()1( فقال له أبو حنيفة: أتأخذ بهذا يا أبا احلارث؟ قال: فضرب صدري 
وصاح بي صياحًا منكرًا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ 

به! وذلك الفرض علي وعلى من سمعه)2(.

وسأل رجٌل اإلمام الشافعي عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي 
وانتقص  أرعد  الشافعي  فرأيت  به؟  تقول  الله  عبد  أبا  يا  السائل:  له  فقال   .#
# حديثًا  فقال: يا هذا! أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي 

فلم أقل به، نعم على السمع والبصر على السمع والبصر)3(.

أن  فأنا أشهدكم  به  فلم آخذ  # حديثًا صحيحًا  النبي  إذا رويت عن  وقال: 

)1( أخرجه البخاري: 2522/6 برقم 6486، ومسلم: 988/2 برقم 1355.
)2( انظر: الرسالة لإلمام الشافعي،ص 452 - 454، الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي،ص 222 - 223.

)3( انظر: الفقيه واملتفقه، ص300. 

مصارع المغَرقين
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عقلي قد ذهب)1(.

التابعني: أقول لك  وقال وكيع بن اجلراح لشخٍص اعترض عليه بقول أحد 
قال رسول الله # وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك أن حتبس ثم ال تخرج حتى تنزع 

عن قولك هذا)2(.

املزيد  لطلب  القارئ  وتشدُّ  باالسترسال  الكاتب  تغري  النماذج  هذه  وروعة 
مبا يقف القلم معه عاجزًا عن استقصاء أحوالها؛ ألنها مناذج رائعة مسطرة مبداٍد 
من نور في سجل علماء اإلسالم، تكشف خاصية التجرد والتسليم خلطاب النبي 

#، فاآلراء واالجتهادات تتوقف وتوضع جانبًا حني يأتي حديث النبي #.

لم يكن أحد من فقهاء اإلسالم يرد حديث النبي # بل وال حتى يتوقف في 
ذلك ألي سبب كان، وكلُّ ما وقع من ترك أحٍد من الفقهاء لبعض األحاديث فإمنا 
كان بسبب عذر خاص به ناشٍئ عن عدم بلوغ احلديث له أو كونه يتأوله مبا يخالف 
ظاهره، وأما أن يكون أحد منهم قد ترك حديثًا واحدًا )تركًا غير جائز فهذا ال 

يكاد يصدر من األئمة()3(.

ِعَباِدِه  ِمْن  َه  الَلّ َيْخَشى  ��ا  َ }إَنّ لله  خشية  الناس  أعظم  هم  فالعلماء  عجب  وال 
اْلُعَلَماُء{ ]فاطر: ٢٨[ ومن متام هذه اخلشية ولوازمها أن يسلم وينقاد ملن أمره الله 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الَلُّه{.  َه َفاَتّ ُبّوَن الَلّ - تعالى - بطاعته والتسليم لكالمه }ُقْل إن ُكنُتْم ُتِ
]آل عمران: ٣١[

)1( انظر: الفقيه واملتفقه، ص301
)2( انظر: الفقيه واملتفقه، ص 288.

)3( رفع املالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص 48.
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هو منهج سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة اإلسالم وفقهاء 
ة منهج آخر ما زال في نفسه ضعف من كمال التسليم لسنَّة  املذاهب، غير أنَّه ثمَّ
من  قلبه  في  ما  بقدر   # النبي  سنَّة  على  والقيود  الشروط  من  فيضع   ،# النبي 
ينعدم  حتى  التسليم  قلبه  في  يضعف  فبعضهم  االنقياد؛  وضعف  الشك  مرض 
حني يلغي اعتباَر السنة - إطالقًا - من التشريع فال يؤمن إال بالقرآن فقط، وهي 
دعوى مخادعة؛ وإال فلو آمن بالقرآن حقًا آلمن بُسنة النبي # كما جاءت بذلك 
نصوص القرآن، بل واقع احلال أنهم ال يؤمنون بقطعيات القرآن في القضايا التي 
ومحاولة  للتشريع  استثقال  أنه  األمر  فحقيقة  املعاصرة؛  الَعلمانية  الثقافة  تنافي 

ف من جزء كبير منه. للتخفُّ

وبعضهم يشترط في السنَّة أن تكون متواترة ال آحادًا، فيلغي أكثرية سنة النبي 
# بتقسيمات محَدَثة لم يعرفها الصحابة والتابعون وال َمن بعدهم.

 وبعضهم يشترط في اآلحاد التي يقبلها أن ال تكون في العقائد أو أن تكون في 
غير القضايا التشريعية املهمة كمسائل السياسة واحلكم ونحوها.

في  احلديث  يكون  تتبخر حني  التي يضعون  الشروط  أن هذه  للنظر  وامللفت 
هواهم؛ فتجد من يشترط التواتر يستدل بأحاديث اآلحاد ويردُّ أحاديث املتواتر، 
ببعض  يستدل  املهمة  التشريعية  أو  العقدية  القضايا  في  تكون  ال  أن  يشترط  ومن 
األحاديث حني تكون موافقة لهواه ويردُّ بعض األحاديث املتواترة ولو كانت في 

هذه األبواب املهمة.

وآخرون يشترطون في السنَّة أن تكون قطعية الداللة أو قطعية الداللة والثبوت 
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مقاصد  أو  املصلحة  أو  للعقل  معاِرضة  تكون  ال  أو  العلماء  بني  عليها  ُمجَمع  أو 
تتوقف  وال  تنتهي  ال  التي  والقيود  الشروط  هذه  من  شئت  ما  وخذ  الشريعة... 
عند حد، وكلما جاء حديث على خالف ما تهوى النفوس جاءت هذه الشروط 
والقيود للتخلَّص منه، وهي صورة منافية للتسليم الذي كان عليه أئمة اإلسالم 

وفقهاؤه الكبار.

به  العمل  وتــرك  واحــد  واختراق حديث  واحــد،  # سياج  الرسول  إن سنة 
بال سبب سيؤدي إلى مزيد من التهاون والتساهل بأجزاء أخرى من السنة يتسع 
د املسلم نفسه ويعتاد قلبه  تدريجيًا حتى يصل إلى تعطيل السنة كلها، وحني يعوِّ
على وضع الشروط والقيود ملا يقبله من سنة النبي #، فإنه يكون قد بدأ في شقِّ 
طريٍق جديدة خارجًا به عن جادة أهل السنة واجلماعة؛ فما يلبث أن يزداد انحرافه 
د  تعوَّ من  )ولهذا جتد  الضاللة هلك  أودية  أي  به في  الله  يبالي  أن ال  إلى  وشتاته 

معارضة الشرع بالرأي ال يستقر في قلبه إميان()1(.

وجتد من يضع مثل هذه الشروط ال يجد نفرة أو غضاضة في قلبه من إنكار 
شيء من السنة ولو بال سبب؛ ألن هذه الشروط لم تأِت - أصاًل - إال من حالة 
يثير  مرض  من  نابعًا  واحد  حديث  في  التهاون  فكان  السنَّة،  ثبوت  بأصل  شك 

التهاون في املزيد من السنة.

من  واحد  بحديث  ولو  التهاون  خطر  متامًا  مدركني  اإلســالم  علماء  كان  لقد 
أحاديث النبي # ويستحضرون أن ترك حديث واحد بال عذر خرق يغرق سفينة 

)1( درء تعارض العقل والنقل: 197/1.
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ة  النجاة؛ لهذا قال نعيم بن حماد: من ترك حديثًا معروفًا فلم يعمل به وأراد له علَّ
أن يطرحه فهو مبتدع)1(.

إلى  الغرق ووصل  نوح من ركبها جنا من  مثل سفينة  # هي  النبي  إنها سنة 
العافية والسالمة التي يريدها، ومن تركها وبحث عن النجاة بطرق أخرى فالغرق 
والهالك ال بدَّ آتيه ولو بعد حني، ومن ال يقبل السنة إال بشروط وقيود فقد ركب 
السفينة وهو يجتهد في شق خروق في أسفلها وأعالها فما تبرح به السفينة حتى 

تغرق فال ينفعه حينها نداء الناصحني له: )اركب معنا وال تكن مع املغرقن(.

)1( انظر: الفقيه واملتفقه، ص 299.
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الصارمة ألئمة  املواقف  كّلما نظرت في بعض  الدهشة واإلعجاب  تتمّلكني 
فتح  ولو  السياسية(،  )السلطة  مع  بالتعامل  املتعلقة  الفقهية  األحكام  من  السلف 
التاريخ النهالت على ناظريه عشرات القصص واألخبار  الشخص صفحة ذلك 
عمن  الرواية  وإسقاط  لهم  القضاء  تولي  أو  السالطني  على  الدخول  إنكار  في 
أن  روي  ما  كمثل  وصرامة  حسمًا  أشدَّ  مواقف  إلى  ذلك،  في  صًا  مترخِّ وجدوه 
يقول:  مرة  سمعه  أنه  بسبب  )الكسائي(  شيخه  عن  الرواية  رفض  ار(  البزَّ )خلفًا 
هذا  إجاللها  من  يجعل  أن  عنده  الدنيا  مقدار  إنسانًا  )إن  فقال:  الرشيد،  سيدي 

اإلجالل حلري أن ال يؤخذ عنه شيء من العلم()1(.

أولئك  التي سلكها  املنهجية  الصرامة  ما سبب هذه  الكرمي  القارئ  أتساءل مع 
األئمة؟

في  قناعة  ثمَّ  وأعــذار ألن  مبررات  لها عن  يبحث  أن  الناس  من  لكثير  يحلو 

)1( انظر: اآلداب الشرعية البن مفلح: 133/2.

هوس التفسير السياسي
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جلب  قاعدة  على  بناًء  املواقف  هذه  مثل  رجحان  بعدم  املعاصر  الفقهي  التفكير 
، غير  املصالح ودفع املفاسد، وهي آراء قابلة في تفاصيلها لالجتهاد واألخذ والردِّ
أن ما يدهش املتابع حّقًا أنَّ هذا املوقف - في جملته - قد كان صيانة ربانية وعناية 
إلهية لهذه الشريعة من حيث ال نشعر؛ ألن )التفسير السياسي( هو أعظم قوس 
املعاصرة  الفكرية  الدراسات  فكلُّ  اإلسالمي؛  التراث  جسد  إلى  سددت  جائرة 
التي أخذت تنبش في تاريخ اإلسالم وتراثه كانت تعتمد بشكل رئيسي على تأثير 
األحكام  وأنَّ  واالجتهاد،  االستدالل  وطرائق  الشرعية  النصوص  على  السياسة 
ها إلى التشريع والديانة بقدر ما هي متأثِّرة بواقعها الذي  والنصوص لم يكن مردُّ

صاغته السياسة.

وحني يعرف املتابع حقيقة ما كان عليه العلماء في ذلك الزمن، وُبعَدهم عن 
القضاء  تولي  أو  عليها  الدخول  مجرد  من  ظهم  وحتفُّ عنها،  وحتاشيهم  السلطة، 
لديها عرف أن مثل هذا االتهام ضرب من الهجاء والشتيمة ال أساس له من البحث 

العلمي.

الَعلماني  العقل  خاليا  حركة  من  واسعة  مساحة  السياسي  التفسير  ي  يغطِّ
في  البحث  عن  القراءات  تلك  حركة  فت  لتوقَّ التفسير  هذا  ل  تعطَّ ولو  املعاصر، 
الباحث منهم أي حكم أو ينظر في أي  الفقهاء ونصوص السنة، فال يقرأ  تراث 
تتعدى  ال  جدًا  كسولة  وبطريقة  املوضوع،  في  السياسة  أثر  عن  ويفتش  إال  نص 
ربط أي نص شرعي بأقرب حدث سياسي، وتعليق أي حكم بأدنى سلطان )فما 
من شيء في هذا التاريخ إال وهو مبصوم بخامت السياسة، الفكر والفقه واالجتماع 

واالقتصاد واللغة والفن واجلغرافيا والسيكولوجيا، بل والنص الشرعي ذاته()1(.

)1( السلطة في اإلسالم، العقل الفقهي السلفي بني النص والتاريخ، لعبد اجلواد ياسني، ص 168.
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ها مصبوغة بالسياسة، ولم يبَق ما هو خارج عن تأثير السياسة إال شيء  فكلُّ
يقررها فهي بال  التي  املؤلف والبحوث واألفكار  يكتبه مثل هذا  ما  واحد، وهو 

شك بعيدة عن تأثير هذه السياسة التي تبصم على كل شيء!

ومع أن التفسير السياسي هو أكبر األدوات التفسيرية التي يعتمدها هؤالء في 
نفسه أضعف  الوقت  في  أنه  إال  أكثرها شيوعًا وحضورًا  للتراث، وهو  قراءتهم 
على  السياسي  للتفسير  وأمثلة  مناذج  فنشر  عليها،  يعتمدون  زاوية  وأهش  نقطة 
هذا  وأنَّ  الدراسات،  لتلك  والعلمي  املوضوعي  املستوى  لكشف  كاٍف  السطح 

التفسير يعبِّر عن حالة مرضية أكثر من تعبيره عن روح علمية.

فقهاء  من  الوحيد  )الفقيه  ألنه:  الشافعي  على  السياسة  تأثير  يقرر  فأحدهم 
عصره الذي تعاون مع األموين مختارًا راضيًا()1(. ولشدة ضغط املرض السياسي 
خفي عليه معرفة مولد الشافعي وهو )سنة 150هـ( أي بعد زوال الدولة األموية 

التي كان يتعاون معها بثمان عشر سنة!

وباحث آخر يفسر الظاهرية التي كان عليها )ابن حزم( بأنها موقف سياسي 
اتخذه ابن حزم ألجل أن الدولة األموية باألندلس حتتاج ملشروع يناهض املشروع 
باسمها  )لينطق  حزم:  بابن  فجاءت  )العبيدي(  و  )العباسي(  خلصميها  الثقافي 
احلقيقة  إدراك  عن  السياسي  التفسير  أعماه  وقد  الثقافي()2(،  مشروعها  ويحمل 
التاريخية الواضحة من أن الدولة األموية باألندلس قامت سنة )138هـ(؛ أي قبل 
الزمان )ولد سنة 384هـ( وسقطت  قرنني ونصف من  يقارب  مبا  ابن حزم  مولد 

)سنة 422هـ( وابن حزم ما يزال في عز شبابه )ت456هـ(! 

)1( اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية، نصر حامد أبو زيد، ص 16.
)2( تكوين العقل العربي، حملمد عابد اجلابري، ص 309. 
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ومؤلف ثالث يتهم كعبًا األحبار بأنه يروي األخبار متلقًا لعبد امللك بن مروان)1( 
مع أن كعبًا قد توفي عام 34هـ قبل أن يتولى عبد امللك اخلالفة مبا يزيد عن ثالثني 

سنة، وهي فضيحة يستحي منها أي باحث لم يبتلى مبرض التفسير السياسي!

وأصــاًل  دلياًل  املالكية  عند  املدينة(  أهــل  )إجماع  مصطلح  نحسب  كنا  وقــد 
شرعيًا، وقد كنا غافلني عن البعد السياسي لهذا املصطلح فلم نعرف كونه سالحًاَ 
سياسيًا وعصيانًا مدنيًا كما تفطن أحدهم له حني قال: )فلو أراد إمام دار الهجرة 
بإسقاط هذا األصل  إلى ذلك سهاًل،  الطريق  لوجد  السياسية  السلطة  إلى  التقرب 
إلضفاء  محاولة  فيه  نرى  أن  بعده  لندرك  يكفي  والذي  غيره,  دون  به  انفرد  الذي 

الشرعية على إجماع أولئك الذين قاوموا طوياًل سلطتي دمشق وبغداد()2(!

في  ورد  إذا  احلديث  على  حتكم  التي  العقالنية  والقراءات  األمثلة  من  وخذ 
أعدائه،  بأنه من وضع  أحد  ذم  وإذا ورد في  أنصاره،  بأنه من وضع  أحد  فضل 

وأي نص له عالقة بالواقع فهو من صياغة الواقع له!

ومع ذلك، فالهوس بالتفسير السياسي لم يكن من إبداعهم وابتكارهم، بل 
هو صورة طبق األصل من املدرسة االستشراقية التي غرستها في أدمغة تالميذها 
مة )املعلمي( وصف  املقلدة فما عادوا يبصرون جيدًا من دونها، وقد أحسن العالَّ
بعض أسباب اخللل لديهم من أنهم: )إمنا يعرفون الدواعي إلى الكذب وال يعرفون 
معظم املوانع منها()3( فهؤالء الناس يعرفون الدواعي لتأثير السياسة من جهة قوة 
السلطان ورغبة الناس في التملق إليه لكنهم ال يعرفون املوانع التي حتول دون تأثير 

)1( السلطة في اإلسالم، لعبد اجلواد ياسني، ص 274.
)2( الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالم، لعبد املجيد الصغير، ص 235.

)3( التنكيل مبا في تأنيب الكوثري من األباطيل، لعبد الرحمن املعلمي: 27/1. 
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الكذب، وما  من  ونفرتهم  والعدالة،  الديانة  من  العلماء  عليه  ما  السياسة كمثل 
جرى من صيانة للعلم بالرواية والتدوين واجلرح والتعديل، وهو ما يجعل تأثير 

السياسة فيها مستحياًل.

القوم إمنا يعبِّرون عما يجدونه في نفوسهم، فإذا  فحقيقة األمر أن كثيرًا من 
يكون  لن  غيرهم  أن  وا  ظنُّ ومذاهبهم  قناعاتهم  تغيير  على  السياسة  تأثير  شاهدوا 
أحسن حااًل منهم، مع كثافة جهٍل حتول دون فهمهم حلال التراث والشريعة التي 
القائمون  كان  )لقد  أحدهم:  فيهم  يقرر  الذي  للحدِّ  لها،  تفسير  تقدمي  يريدون 
بجمع الروايات »النصوص« من احملدثن هم أنفسهم الفقهاء الذين ميارسون اللحظة 
ذاتها، عملية التدوين النصي وعملية التنظير الفقهي وفي ظل هذا الوضع ال يؤمن 
من التداخل والقلب بن التشريع والتفسير()1(، فهو يتصور أن الفقهاء لم يكونوا 
فيجعل  عليه  تختلط  أن  للفقيه  فيمكن   # النبي  أقوال  أقوالهم وبني  بني  يفرقون 
قوله هو قول الرسول # من حيث ال يشعر! فهذا التصور الظريف في فهم التراث 

اإلسالمي يفسر لك سر تضخم هذا الوهم في رؤوسهم.

برهنة علمية، فطريقتهم  أو  إثبات  يقوم على أي  السياسي( ال  )التفسير  هذا 
تقوم على ربط أي حكم أو نص شرعي بالسياسة من دون أي دالئل قاطعة؛ وإمنا 
سياسي  مؤثر  أي  عن  البحث  في  يبدأ  باألصح-  يشك  أن  يريد  – أو  يشكُّ  ألنه 
من دون أي يقدم على ذلك أي برهنة، وهذه الطريقة في إنكار احلقائق والطعن 
في الشرائع مبحض األوهام ليست مبتكرة لهم؛ فهي طريقة قدمية في التعامل مع 
وا على  عي أن الزنادقة قد دسُّ محكمات الشريعة، فهذا أحد املبتدعة القدامى يدَّ

)1( السلطة في اإلسالم، لعبد اجلواد ياسني، ص 321.
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أهل احلديث اثنا عشر ألف حديث من حيث ال يشعرون – الحظ ضخامة العدد - 
وهو ما دفع اإلمام الدارمي إلى اجلواب عنه متهكمًا: )دونك أيها املعارض فأوجدنا 
عشرة أحاديث دلسوها على أهل العلم.. أو جرب أنت فدلس عليهم عشرة حتى 

تراهم كيف يردونها في نحرك()1(.

هل معنى هذا أن السياسة ال تؤثر وال تستغل األحكام الشرعية؟

الشريعة  أصل  لم ميس  تأثيرها  لكن  ذلــك،  في  تأثير وال شك  لها  بل  أبــدًا، 
وال نصوصها وال مذاهب الفقهاء وأصولهم، فالتأثير يكمن في استغالل بعض 
الفقهاء ألهوائهم وشهواتهم إرضاء  تقدمي بعض  النصوص واملواقف، ورمبا في 
للسياسة لكن ذلك لن يضر إال من فعل، أما نصوص الشريعة وأصول االستدالل 
بذلك، وكلُّ محاولة  ر  التأثُّ منعة - عن  – أي  منعة  في  كانت  فقد  الفقه  وقواعد 
تثبت خالف ذلك فإنها ما زالت عاجزة عن إقامة أي إثبات علمي سوى االعتماد 
من  منطلقًا  التاريخ  أحداث  يحلل  حن  أحدهم  طريقة  على  واخلــرص  الشك  على 

)يبدو( و )أظن( و )ال يستبعد( ثم بعد ذلك )فتحصل يقينًا()2(.

)1( نقض عثمان بن سعيد، ص 401.
)2( أشير هنا وأشيد برسالة لطيفة بعنوان )التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي املعاصر( 
والبحوث،  للدراسات  التأصيل  مركز  إصدارات  من  وهي  العميري،  سلطان  الباحث:  لألستاذ 

فهي جديرة بالقراءة واالطالع.
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متتاز احلوارات الشرعية والفكرية على شبكات اإلنترنت بأن املتابع لها يستطيع 
أن يعرف احلق بكافة أطرافه؛ خاصة حني يكون احلوار جادًا ومن شخصيات متلك 
القارئ  يجعل  املتحاورين  من  لعدد  القراءة  فإن  باملوضوع؛  العلم  من  جيدًا  قدرًا 
يتمكن من معرفة أطراف املوضوع ولو كان خليَّ الذهن عنه قبل ذلك، كما يستطيع 
الطريق  له  مبا يضيء  النقاش  مادة  في  والقواعد  والسنن  النصوص  كافة  يعرف  أن 

الصحيح، فهذه قاعدة منهجية من الرائع حقًا أن يضعها العاقل نصب عينيه.

ومن خالل هذه القاعـدة املنهجية يدرك املتابع قضية )تداخل املوضوعات( و )اختالط 
امللفات( في كثير من القضايا التي يجري فيها احلوار؛ فبعض املتحاورين ال يستحضر 
جوانب أخرى من املوضوع يكون غافاًل عنها فيضع كلَّ براهينه واعتراضاته على اعتبار 
ات  أن املوضوع يتجه في مسار واحد، بينما حقيقة األمر أن ثمَّ مسارات عدة، وعلى ملفَّ

مختلفة، فتمييز هذه امللفات وإبراز محتوياتها نافع جدًا في استيعاب مادة احلوار.

ه ألجل موضوع )التسامح الفقهي(، فهو من املوضوعات التي  أكتب هذا كلَّ

التسامح الفقهي
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فتتبع كالم جميع األطراف مهم ملعرفة احلق كاماًل،  فيها،  يتتابع احلوار واجلدل 
ل  وتفصَّ املوضوعات  تفرد  أن  الــضــروري  فمن  املوضوعات  فيه  تختلط  وحــني 

لتتضح الصورة كاملة.

ات التالية: لها إلى امللفَّ ومن خالل متابعة ملثل هذه احلوارات ميكن لي أن أفصِّ

اإلساءة  وجتنُّب  املخالف  مع  كاألدب  احلوار:  وآداب  أخالقيات  األول:  امللـف 

هة إليه، والعدل في أي أحكام يصدرها الشخص ضد أي أحد، وترك  اللفظية املوجَّ
ه في  كلُّ الله، وغير ذلك مما يدخل  إال  يعلمها  التي ال  اخلفايا واملقاصد  التنقيب عن 
التواصي  التي يجب  الكليَّة  قيمة )اخُلُلق( الذي أعلت الشريعة مقامه ملرتبة األصول 
والصبر عليها، وهي وصية الله لعباده }َوُقل ِلِّعَباِدي َيُقوُلوا اَلِّتي ِهَي َأْحَسُن{ ]اإلسراء: 
انًا،  انًا وال لعَّ ٥٣[ وهو خلق محمد #؛ فلم يكن فاحشًا وال متفحشًا وال بذيئًا وال طعَّ
ولطاملا انتهكت ساحة هذا اخللق العظيم وحصل فيها من التجاوزات ما يصل كثير منه 
إلى املنكرات التي يجب االحتساب عليها، وقد تقع هذه اإلساءات في قضايا فقهية 
دها  اجتهادية قابلة للنظر واخلالف، وهذا يتطلب ضرورة أن ميرن املسلم نفسه ويعوِّ

ويأطرها على ضبط النفس وكظم الغيظ والصبر واحللم.

هذه األخالقيات ملف يجب أن ينفك عن موضوع الصواب واخلطأ في البحث 
نابية ال يعني أن ما يقوله  أو  الذي تكون عبارته جافة  الفقهي والفكري؛ فاحملاور 
م رأيًا صحيحًا بالضرورة،  باطل، واحملاور الذي يكون في قمة الذوق واألدب ال يقدِّ

فيجب أن ال تكون )أخالقيات احلوار( هي احلاكمة على )سالمة األفكار(.

بالعقاب  عليه  احلكم  أو  عدالته  وإسقاط  وتفسيقه  املجتهد  تأثيم  الثاين:  امللـف 

خَروي، وهو يبحث في سؤال تراثي كبير عن )أثر خطأ املجتهد( هل يكون سببًا  اأُلَ
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رها  لفسقه أو كفره أو إسقاط عدالته، وَثمَّ آراء ومذاهب شتَّى، أرى أن خير من حرَّ
وجمع أطرافها شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد أطال فيها النََّفس وناقش كافة األقوال 
في مجموع الفتاوى وخلص فيه إلى أنَّ »املجتهد املسؤول من إمام وحاكم وعالم وناظر 
ومفٍت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى اهلل ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه اهلل 

إياه، وهو مطيع هلل مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع وال يعاقبه اهلل البتة«)1(.

عليها  فيحكم  نفسها  املسألة  إلى  يتجه  الشخص  جتعل  املعتدلة  الرؤية  هذه 
ويوضح مدى موافقتها للكتاب والسنة، وأما احلكم على القائل باإلثم والفسق 
والكفر فهذا باب آخر؛ فالبحث الفقهي يتجه إلى املسألة وبيانها، وأما احلكم 
يجعل  الــذي  هو  بينهما  االشتباك  وهــذا  مختلف،  فموضوع  األشخاص  على 
بعض الناس يتحرز عن بعض املسائل أو يقبل بها ألنه يتصور أن رفضها يعني 
تأثيم وتفسيق القائل بها، كما أن بعض الناس يتجه لتفسيق املجتهدين ألنه يرى 
أنهم أباحوا أمرًا من احملرمات، وينزاح الستار عن كال الرؤيتني حني يتمايز في 

نظر اإلنسان )احلكم على املسألة( عن )احلكم على املخالف(.

امللـف الثالث: اإلنكار في مسائل اخلالف، وهذه مسألة فقهية شهيرة قد اجتهت 

أنظار الفقهاء فيها إلى مذاهب شهيرة، أقواها - بال شك - جعل )اإلنكار( متعلقًا 
بالنص الشرعي؛ فكلما بعد )اخلالف الفقهي( عن النص كان أقرب لإلنكار؛ ألن 
النص  إمنا يحددها  املفاهيم  )املنكر(، وهذه  )املعروف( و  الشريعة جاءت مبعاني 
وبحسب  باحلكمة  اإلنكار  من  مينع  ال  اخلــالف  ووجــود  العلماء،  خالف  وليس 
ق بتطبيق مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر  درجاته، فموضوع )اإلنكار( متعلِّ

)1( مجموع الفتاوى: 217/19.
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في الشريعة، وال يلزم من اإلنكار تأثيم املخالف أو التضييق على اجتهاده؛ فهذا 
باب فقهي وذاك باب فقهي آخر؛ فاإلنكار في كل املسائل أو بطريقة تفتقد للحكمة 
ها مخالفة للتسامح الفقهي الصحيح، كما  أو من دون مراعاة حلال املخالف، كلُّ

أن التسامح الفقهي ال يلغي مبدأ اإلنكار في مسائل اخلالف.

امللـف الرابع: االختيار بني املذاهب واألقوال الفقهية، وهو تسامح فقهي يجب 

أن يبقى وسطًا بني طرفني: طرف )إلزام الناس بقول واحد( ورفض أي اجتهادات 
للنظر  القابلة  االجتهادية  املسائل  في  خاصة  معتَبرة،  فقهية  ملذاهب  أخرى  وأقــوال 
واخلالف. وطرف )تخيير الناس بن األقوال( وجعلها في متناولهم ليختاروا منها 
فالقادر  ذا،  لنفوسهم ومقتضيات عصرهم، فال هذا وال  أسهلها وأيسرها وأقربها 
على النظر في األدلة واملسائل ال يجوز له أن يتجاوز القول الفقهي الذي يراه راجحًا، 
وأما من ال يستطيع فيستفتي من يثق في دينه وعلمه من دون أن يتخيَّر من األقوال 
ص الذي أجمع الفقهاء على ذمه وعيبه ملنافاته  واملذاهب ما يشاء؛ ألن هذا من الترخُّ
ألصل التكليف)1(؛ ألن املسلم متعبَّد باتباع النص ما استطاع، وجعل األقوال في 
ٍة يختار منها ما يشاء يجعله متبعًا لشهوته وهوى نفسه، كما أن هذا التسامح يجب  سلَّ
أن ال يجعل األصل في املسائل اخلالفية العفو والتجاوز وأنَّ املسألة ما دام فيها خالف 
اإلسالم  دين  من  معلوم  وهو  حالاًل(  يكون  ال  حرمته  في  )فاملختلف  واسع  فاألمر 

بالضرورة كما يقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية)2(.

)1( ملعرفة بعض من نقل اإلجماع هنا من أهل العلم راجع: ابن حزم في مراتب اإلجماع ص 271، 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 119/2، وابن القطان في اإلقناع في مسائل اإلجماع 

65/1، وابن حمدان احلنبلي في صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، ص41.
)2( ذكر ذلك في مجموع الفتاوى: 270/20.
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وحني يكون األصل هو )النّص( فإن ذاك يستدعي البحث عنه وإشهاره وأن 
تكون دائرة البحث فيه وحوله، ولو حصل خالف واجتهاد وتأويل له فإنه منطلق 
ِه  وُه إَلى الَلّ ، وهو تطبيق ألمر الله - تعالى -: }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ من النصِّ
ُسوِل{ ]النساء: ٥٩[، وأما حني يكون اخلالف بحد ذاته حجة وعذرًا فإن هذا  َوالَرّ
وهو  النفوس،  في  مكانتها  وإضعاف  النصوص  هجران  إلى  سيؤدي  النهاية  في 
ة عند أحد  )االختالف ليس بحجَّ  : البر ليقرر بوضوح أنَّ ابن عبد  ما دفع احلافظ 

ة في قوله()1(. َعِلْمُتـه من فقهاء األمة؛ إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجَّ

خارج  موضوع  وهو  العقدية:  االنحرافات  مع  التسامح  اخلامس:  امللـف 

ه؛ ألن اخلالفات الفقهية تدنو من النصوص وال  عن حوار )التسامح الفقهي( كلِّ
تصادم أصول الشريعة وقطعياتها بخالف الظاهرة الفكرية املنحرفة التي تترجمها 
)االنحرافات واملذاهب العقدية(، غير أن بعض الناس يسعى الستغالل )التسامح 
الفقهي( لتهوين االنحرافات العقدية في النفوس: إما بجعلها اجتهادات بشرية 
قابلة لالجتهاد حيث ال وجود ملن ميلك احلقيقة املطلقة، أو باعتبار أنَّ هؤالء قد 
)املوقف  القائل( مبلف  )عذر  يكونوا مجتهدين ومعذورين فيبدأ في خلط ملفِّ 
حقوقهم(  الناس  )إعطاء  و  احلوار(  )أخالقيات  ملف  فيها  يخلط  أو  القول(  من 
وغيرها من امللفات التي تربك بعض الناس فيغفل بسببها عن استحضار أن هذه 

منكرات مصادمة للشريعة ومخالفة لسبيل املؤمنني.

بالتسامح  مختصة  ليست  املوضوعات(  )دمج  و  امللفات(  )اختالط  ظاهرة 

)1( جامع بيان العلم وفضله: 115/2.
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والشرعية  الفكرية  القضايا  بعض  حقيقة  املتابع  على  يلتبس  ما  فكثيرًا  الفقهي؛ 
فيه  الشرعي  باخلطأ، واملنهج  بالباطل والصواب  تأتيه جميعًا فيختلط احلق  ألنها 
هو ذات املنهج الصحيح في التعامل مع )األلفاظ املجملة(؛ فال قبول لها بإطالق 
وال رفض لها بإطالق، بل قبول للحقِّ وردٌّ للباطل في منهج موضوعي يستفصل 
عن أفراد املوضوع حتى تكتمل الرؤية في كافة أطرافها فال تقبل باطاًل وال تردُّ حقًا 

بسبب هذا اإلجمال.
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ال مترُّ ساعة دون أن يدخل »محمد« إلى أحد املواقع اإللكترونية ليناقش عددًا 
بعد  ثم  كثيرة،  وقضايا  مسائل  في  املختلفة  والتوجهات  الطوائف  أصحاب  من 
أشهٍر من اجلدل واحلوار املستمر يظهر محمد برؤى وأفكار منحرفة يظنها ضرورية 

وأساسية للدفاع عن أحكام الشريعة وتصحيح صورة اإلسالم والسنة.

كان  أنــه  غير  )محمد(  أصــاب  مما  قريبًا  الرحمن(  )عبد  أخونا  أصــاب  ولقد 
بعض  مع  والقراءة  املتابعة  على  يقتصر  دوره  فكان  املعمعة  هذه  في  انهماكًا  أقل 
يحتضن  الرحمن(  )عبد  قلب  كان  حتى  األيــام  دارت  فما  الهامشية،  احلــوارات 
كثيرًا من اإلشكاليات والشبهات التي كانت متر على عينيه الساخطتني فما لبثت 

أن سكنت قلبه بعد ذلك.

)عبد الرحمن( و )محمد( منوذجان لظاهرتني منتشرتني في واقعنا املعاصر، 
الشبهات دفعًا لها وحتذيرًا منها،  الذي يدخل في نقاش  الغيور  ظاهرة الشخص 

بات الفكرية التسرُّ
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وظاهرة القارئ املطلع على هذه احلوارات فضواًل وثقافة ثم ما يلبثا بعد هذا إال 
ب عددًا من  قلياًل حتى ينقلب بعضهم على عقبيه أو يكون قد تأثر )كثيرًا( وتشرَّ

األصول واملقدمات الفاسدة.

األسباب  بقية  املشكلة، وســأدع  واقــع هذه  يفسر  واحــد  مع سبب  سأقف 
أو  بالله،  العبادة واالتصال  ملقام آخر، فلن أحتدث عن ضعف جانب  املؤثرة 
قلبه من دون أن  الشبهات على  املسلم في حتريك دفعات  عن إشكالية تهاون 
يشد حبل قلبه بالله، وال عن سبب العجب والثقة واالتكال على النفس الذي 
الشرعي، وال عن  التأصيل  إلى مواله، وال عن ضعف  العبد  افتقار  يضعف 
أهل  سؤال  عن  يأنفون  هؤالء  أمثال  يجعل  الذي  املوهوم  واالستقالل  التفرد 
العلم والرجوع إليهم، بل لرمبا ظن- لعظم الوهم الذي يسكنه - أنه يخوض 

غمارًا ال ينقذ اإلسالم وال يحفظ أصول الدين إال رأيه وفكره.

الفاسدة(  واألصــول  باملقدمات  )التسليم  بواقعة  يتعلق  أريــده  الــذي  السبب 
وأمــواج  قضاياها  معمعة  غمار  وفي  احلـــوارات،  هذه  والقارئ  احملــاور  فيدخل 
إشكاالتها يتخذ لنفسه عددًا من األصول والقضايا الثابتة يدافع عنها ويجيب عن 
قراءة  تأته من  لم  أن هذه األصول والقضايا  بناًء عليها، وقد غفل عن  الشبهات 
رية لكتاب الله وال من جلوس طويل على صحيح السنة وال من دراسة بحثية  تدبُّ
لكتب الفقه؛ وإمنا جزم بها من خالل هذه احلوارات وحسم أمرها بعد إلزام من 

هنا أو ورطة هناك.

يقرر أصوله ومحكماته من خالل  بها من  يبتلى  ما  كثيرًا  هي مشكلة قدمية، 
هذه احلوارات، وقد كانت سببًا ظاهرًا لبذور االنحراف العقدي الذي مزق أمة 
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في  عقيدته  يقرر  لم  صفوان(  بن  )اجلهم  املنحرفني  فــرأس  قــدمي،  من   # محمد 
بأنه ال يستطيع أن  نقاٍش مع فرقة وثنية أحرجته  الله وصفاته إال بعد  نفي أسماء 
يحس خالقه وال يشمه وال يسمع صوته فهو إذن غير موجود، فحيَّرته هذه الشبهة 
ومكث أيامًا يبحث عن جواب مريٍح لها، ثم خرج إليهم فأجابهم بأن وجود الله 
مثل وجود الروح التي في جسد اإلنسان، يقرُّ اإلنسان بوجودها لكنه ال يراها وال 
يسمع صوتها، ومن خالل هذا الدليل الذي قرره ليتخلص من ورطته مع الوثنيني 

ره عن الله فنفى عنه الصفات التي أخبرنا بها عن نفسه)1(. بنى تصوُّ

وقد بذلت الفرق الكالمية جهدًا عظيمًا في سبيل إقناع املالحدة بوجود الله 
فجاؤوا بالدليل العقلي الشهير )دليل حدوث األعراض واألجسام( وجعلوا إثبات 

الله ال يقوم إال به، فحطموا به وعبثوا بكثير من النصوص واألصول الشرعية.

دلياًل  كانت عندهم  بل  أبــدًا،  فاسدة،  يرونها أصواًل  يكونوا  لم  أنهم  الحظ 
شرعيًا وأصاًل ضروريًا حلفظ اإلسالم وصدِّ هجمات أعدائه، وهو ما زادهم ثقة 
مضرًا  سيكون  ألنه  يخالفها؛  دليل  أو  قاعدة  ألي  ورفضًا  األصول  بهذه  ومتسكًا 

باإلسالم حسب رأيهم.

لواقع إشكاالتنا  القدمية ونأتي  أردنا أن نتخفف من عرض اإلشكاالت  وإذا 
املعاصرة فسنجد املشكلة نفسها حاضرة لم تتغير، فمجموعة من الفضالء يدخلون 
في حوارات وصدامات فكرية مختلفة وعلى أصعدة متعددة، يضطر بسبب هذه 
احلوارات تبني عدد من القضايا واملقدمات التي يراها مرتكزات أساسية للدفاع عن 
نصوص الشريعة وحفظ أحكامها، ويدعمها بعدد من األدلة الشرعية، لكنه قد 

)1( انظر: الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أحمد بن حنبل، ص 93 - 95.
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التقط هذه القواعد من هذه احلوارات ثم بحث بعد ذلك عن أدلتها في الشريعة، 
ولم يستخرجها من قراءة لنصوص الشريعة أو فحص لكالم الفقهاء.

املسلمني في  املساجد وحق  بناء  الغربيني دفاعًا عن  يخوض حوارًا مع  مثاًل: 
ز ضد  الغربيني مبا في موقفهم من حتيُّ العبادة، ويقوم بجهود مشكور في إحراج 
املسلمني، فيقولون له: )إنكم ال تسمحون ببناء الكنائس في بالدكم، وال تعطون 
غير املسلمن حريتهم في نشر دينهم؟( فيجيب مباشرة بأن هذا غير صحيح وأن 
حرية العبادة والدعوة مكفولة مطلقًا في بالدنا ولهم كامل احلرية في دينهم مثل ما 
للمسلمني، وإذا كان أحسن حااًل قال: عدم بناء الكنائس خاص بجزيرة العرب 

بسبب خاصيتها الدينية أو بسبب انتفاء وجود نصراني فيها.

لدينهم هنا معتمدًا على نصوص  الكفار  الكنائس ونشر  بناء  فلم يكن بحث 
الشريعة وال آراء الفقهاء – وإن جاء ذلك في ما بعد - وإمنا جاء لضرورة التخلص 
أنه  القاعدة مع  قــرر مثل هــذه  ــزام احملــرج؛ فلحاجته جلــواب مريح  اإلل من هــذا 
بإمكانه أن يقرر بسهولة أن حديثه مع الغربي هو مطالبة له ألن يكون صادقًا مع 
أو  تكونوا كذلك  أن  فيجب  األديان  مع  احلياد  تقررون  أنكم  فبما  وقيمه؛  مبادئه 

تعترفوا بأنكم غير صادقني.

الــدعــاة  ببعض  تلحق  الــتــي  االنــتــهــاكــات  عــن  ــاعــًا  ودف غــيــرة  آخــر:  وينتفض 
منه  يقع  لم  دام  ما  للجميع  الرأي( وأنه حق مكفول  بناًء على )حرية  واملصلحني 
عدوان على أحد، ومع مواصلة احلوار والسجال يضطر ألن يجعل حرية الرأي 
في الشريعة مكفولة ألي أحد، فال عقوبة وال منع في الشريعة للرأي؛ وإمنا يكون 
ممنوعًا إذا كان اعتداًء على الناس، وأما الرأي املجرد فهو حق مصان وال إشكال 
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فيه، ويسوق لذلك بعض النصوص، وهي رؤية علمانية صريحة ال وجود لها في 
أي تراث فقهي بتاتًا، لكنها ذات املشكلة واملرض القدمي، يريد الشخص أن يدافع 
عن اإلسالم فيعتقد بأصل فاسد يرى أنه ال ميكن حتقيق مقصود الشريعة إال من 

خالل هذا األصل الفاسد.

ويعيب شخص ثالث على النصارى تغييبهم للعقل وتعطيلهم له ويسوق لهم 
ويقولون:  فيلزمونه  وغيرها  والتثليث  اخلالص  معتقدات  في  ذلك  من  شواهد 
بارتياح  لهم  فيذكر  أمثلة(  لك  وسنذكر  للعقل  مخالفة  اإلسالم  في  أيضًا  )لديكم 
م جوابًا  أن اإلسالم )يقدم العقل على النقل( فال وجه إلشكالكم، وقد ظن أنه قدَّ
رائعًا لهذه الشبهة، وما درى أن أراد أن يصلح خدشًا فهدم قصرًا! فتخلَّص بهذا 
اجلواب من إحراجهم له لكنه أدخل على عقله وقلبه فيروسًا خطيرًا ما دخل عقل 

أحد إال وعبث بيقينه.

مشكورًا  فيبذل  املرأة،  في  اإلسالم  أحكام  عن  الدفاع  غمار  يخوض  ورابع: 
في  ضعف  أي  أن  يستشعر  ألنه  األحكام  لتلك  والعقلنة  البرهنة  في  جهده  غاية 
ثم  ذاتــه،  اإلســالم  للتشكيك في  املثارة سيكون سببًا  ــرادات  اإلي الدفاع عن هذه 
يخرج من هذه احلوارات بآراء من مثل: مساواة املرأة للرجل في الشهادة وجواز 
لها لدفع  التي يشعر بحاجته  القواعد  العامة مطلقًا ومبا شاء من  للواليات  توليها 

الصائلني على الشريعة!

هذه  مبثل  يشعر  ال  احلــوار  هذا  معمعة  في  الشخص  أن  تعقيدًا  املشكلة  يزيد 
َمِعني  اها من  تلقَّ أنه  فيحسب  أين دخلت عليه،  الفاسدة من  واملقدمات  القواعد 

الفقه وما يدري أنه إمنا غرفها من مستنقع آخر.
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إذن ما هو احلل؟ 

هل نترك الدفاع عن قضايا اإلسالم ودفع الشبهات؟

ال، أبدًا، ليس احلل أن نترك الدفاع عن قضايا اإلسالم وال أن َنضُعف عنه 
وإمنا  الله؛  سبيل  في  اجلهاد  أبــواب  من  بــاب  فهذا  فيه،  نشاٍط  أي  من  ن  نهوُّ أو 
املطلوب – حتديدًا - أن يتحصن الشخص بالعلم الشرعي أواًل فال يخوض غمار 
هذه السجاالت من لم يكن عاملًا بأحكام الشريعة، ثم أن ال يعتمد على نفسه في 
تقرير القواعد واألصول واألحكام، بل يجب أن يراجع كالم العلماء وتقريرات 
عن  جــواب  أي  ليس  املقصود  ألن  املعاصرين؛  العلم  أهــل  ويستشير  املتقدمني 
الشبهة؛ بل ال بد أن يكون اجلواب صحيحًا ومستقيمًا، وإال وقع الشخص في 
ما  والبرهنة  اإلقناع  على  قدرته  وعدم  إليه،  املنحرفة  األفكار  ب  تسرُّ مشكلتني: 
دام أنه قد وقف على أرٍض زلقة؛ فأقوى عامل يقوي احملاور أن يكون مستقيمًا 
على احلق لم يخلط معه شيئًا من الباطل ألنه: )من املعلوم أن كل مبطل أنكر على 
دحض  من  يتمكن  ال  فإنه  نظيره  أو  بعضه  في  شاركه  قد  الباطل  من  شيئًا  خصمه 
حجته؛ ألن خصمه تسلط عليه مبثل ما تسلط هو به عليه()1( ثبِّت الله قلوبنا على 

دينه، ورزقنا اليقني، وصرف عنا مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن.

)1( مختصر الصواعق املرسلة، ص80.
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لطاملا طرق أذني هذا املعنى، وكثيرًا ما يعاد ترداده في مناسبات كثيرة، هذا 
)ضرورة تقدمي خطاب عقالني وبرهاني وعلمي  التالية  العبارة  املعنى يتلخص في 
لدعوة الناس إلى اإلسالم، وأن سبب جفولهم عن اإلسالم راجع إلى ضعف اخلطاب 

ه لهم(. املوجَّ

ظ كبير ميس صحة هذا املعنى، لكني كلما سمعُت هذه العبارة قفز  ليس لي حتفُّ
الناس  أن دورها في دعوة  فأجد  العلمي  العلمية واإلعجاز  املناظرات  إلى ذهني 
إلى اإلسالم، وأثرها على أعداد الداخلني في اإلسالم أقل بكثير من دور املوعظة 
احلسنة أو التعامل اللطيف أو اخلطاب العقلي امليسر، وهو ما يجعلني أشكُّ في 
ر علينا في كل حني، ليس انتقاصًا أو شكًا بأهمية  حقيقة هذه الضرورة التي تكرَّ
احلديث العقالني والعلمي؛ وإمنا أشعر أنه يتضخم أمام ناظرينا فيتشكل بأكبر من 

صورته احلقيقية.

عدُت إلى )كتاب الله( وبدأت في قراءة املصحف من فاحتته أللتمس الطريق 

الخصم األكبر! 
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الصحيح في التعامل مع هذا األمر، ولم أكد أنهي بعض أجزاء القرآن حتى ذهلت 
تخفى على  أظنها  تكن جديدة عليَّ وال  لم  لي بجالء!  التي ظهرت  احلقيقة  من 
أحد لكن ميزة النظر في القرآن أنه يرتب األولويات في عقل املسلم ويعيد تشكيل 

نظرته إلى األمور لتبدو في وضعها الصحيح.

قضية  في  ناظرينا  أمام  تكون  أن  يجب  البيان  ناصعة  شرعية  حقائق  لي  بدت 
اإلميان:

احلقيقة األوىل: أن الهداية إلى اإلسالم نعمة ومنَّة من الله على أهل اإلسالم: 

ُه َعَلْيُكْم{ ]النساء: ٩٤[ يختار الله لها و }َيْخَتُصّ ِبَرْحَمِتِه  ن َقْبُل َفَمَنّ الَلّ }َكَذِلَك ُكنُتم ِمّ
َه َيْهِدي َمن  َمن َيَشاُء{ ]آل عمران: ٧٤[، وأمرها إلى الله فـ }َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكَنّ الَلّ
َيَشاُء{ ]البقرة: ٢٧٢[، فلن يدخل أحد في اإلسالم إال بعد أن يشرح الله صدره لذلك 
ُه َأن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإلْسالِم{ ]األنعام: ١٢٥[، وهذا ما يجعل من ثناء  }َفَمن ُيِرِد الَلّ
َأْن َهَداَنا الَلُّه{ ]األعراف: ٤٣[، حتى من  ِلَنْهَتِدَي َلْوال  ا  ُكَنّ أهل اإلميان قولهم: }َوَما 
دخل في اإلسالم فلن يستقيم على أحكام الشريعة إال بفضٍل من الله: }َوَلْوال َفْضُل 

ْيَطاَن إاَلّ َقِلياًل{ ]النساء: ٨٣[. َبْعُتُم الَشّ ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه الَتّ الَلّ

وهذه احلقيقة توصلنا إىل احلقيقة الثانية: أن الله يحول دون وصول 

بعض الناس إلى اإلسالم فال يتمكن من فهم احلقَّ وال ينشرح صدره له:}َخَتَم 
َعَلى  ]البقرة: ٧[، }َوَجَعْلَنا  ِغَشاَوٌة{  َأْبَصاِرِهْم  َوَعَلى  َسْمِعِهْم  َوَعَلى  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  ُه  الَلّ
ِفي  َأْعُيُنُهْم  َكاَنْت  }اَلِّذيَن   ،]٢٥ ]األنعام:  َوْقًرا{  آَذاِنِهْم  َوِفي  َيْفَقُهوُه  َأن  ًة  َأِكَنّ ُقُلوِبِهْم 
ِغَطاٍء َعن ِذْكِري َوَكاُنوا ال َيْسَتِطيُعوَن َسْمًعا{ ]الكهف: ١٠١[، وجاء في ذلك التحذير 
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َشُروَن{ ]األنفال: ٢٤[. ُه إَلْيِه ُتْ َه َيُحوُل َبنْيَ اْل�َمْرِء َوَقْلِبِه َوَأَنّ املخيف: }َواْعَلُموا َأَنّ الَلّ

فإذا لم يرد الله هداية إنساٍن إلى اإلسالم فلن ميلك أحد له شيئًا }َأُتِريُدوَن َأن 
َتْهُدوا َمْن َأَضَلّ الَلُّه{ ]النساء: ٨٨[، وقال نوح مخاطبًا قومه }َوال َينَفُعُكْم ُنْصِحي إْن 
ُه ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم{ ]هود: ٣٤[ ألن القاعدة الشرعية  َأَردُتّ َأْن َأنَصَح َلُكْم إن َكاَن الَلّ
ِه  الَلّ ِمَن  َلُه  َتِْلَك  َفَلن  ِفْتَنَتُه  ُه  الَلّ ُيِرِد  }َوَمن  الراسخة في نفوس املسلمني جميعًا أنه: 
لِـَمـا  عنها  الله  ويصرفهم  بل  الهداية،  عن  محجوبون  فهم   ،]٤١ ]املائدة:  َشْيًئا{ 
علم من حالهم}َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي اَلِّذيَن َيَتَكَبُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْل�َحِقّ َوإن َيَرْوا ُكَلّ 

ْشِد ال َيَتِّخُذوُه َسِبياًل{ ]األعراف: ١٤٦[. آَيٍة اَلّ ُيْؤِمُنوا ِبَها َوإن َيَرْوا َسِبيَل الُرّ

هاتان احلقيقتان تزيحان الستار عن ناظري املسلم بأن فهم اإلسالم واالقتناع 
به ال يعني الدخول فيه، وأن من يرفض الدخول في اإلسالم فليس ألنه لم يفهم 
ه، هو إرادة الله ومشيئته؛ فالهداية  الدليل ولم يقتنع به، فثمَّ أمر آخر فوق هذا كلِّ
املزيد  فإذا رفض شخص اإلسالم بحثنا عن  العقلي،  بالدليل  آليًا  ليست مرتبطة 
من الدالئل العقلية واجتهدنا في اإلقناع تلو اإلقناع، بل هي هداية وانشراح قبل 
م  ذلك وبعده، وهذا يضع )الدليل العقلي( في مكانه الصحيح فال يطغى ويتضخَّ

ليربك املفاهيم واألولويات الشرعية.

يريد  ــذي  ال الــوجــه  على  ليست  العقلية  الــدالئــل  أن  الثالثة:  احلقيقة 

الكفار؛ فإنهم يقترحون دالئل معينة فال حتقق لهم }َفَلَعَلَّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى 
إَلْيَك َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأن َيُقوُلوا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيِه َكنٌز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك{ ]هود: ١٢[، 
َلَك  َتُكوَن  َأْو  َيْنُبوًعا #^٩٠^#(  اأَلْرِض  ِمَن  َلَنا  َتْفُجَر  َحَتّى  َلَك  ْؤِمَن  ُنّ َلن  }َوَقاُلوا  وطالبوا 
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َر اأَلْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجيًرا{ ]اإلسراء: ٩٠ - ٩١[ فهذه دالئل  ن َنِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفِجّ ٌة ِمّ َجَنّ
طلبوها حتى يقتنعوا باإلسالم فلم حتصل لهم، وهو ما يعني أن الدالئل العقلية 

ال يجب أن تكون بحسب ما يريد الكافر.

احلقيقة الرابعة: أن الكفار يعتقدون أنهم على حق: }َفِريًقا َهَدى َوَفِريًقا 

ْهَتُدوَن{  ِه َوَيْحَسُبوَن َأَنُّهم ُمّ َياِطنَي َأْوِلَياَء ِمن ُدوِن الَلّ ُهُم اَتَّخُذوا الَشّ الَلُة إَنّ َحَقّ َعَلْيِهُم الَضّ
ُيْحِسُنوَن  ُهْم  َأَنّ َيْحَسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الُدّ اْل�َحَياِة  ِفي  َسْعُيُهْم  َضَلّ  ٣٠[، }اَلِّذيَن  ]األعراف: 
باطلهم:  عن  واملجادلة  احملاججة  على  قــدرة  ولديهم   ،]١٠٤ ]الكهف:  ُصْنًعا{ 
َياِطنَي َلُيوُحوَن إَلى َأْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم{ ]األنعام: ١٢١[، }َوُيَجاِدُل اَلِّذيَن  }َوإَنّ الَشّ

{ ]الكهف: ٥٦[. َكَفُروا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْل�َحَقّ

كونية  سنَّة  هذه  صحيح  طريق  في  ويسير  حق  على  أنه  معتقدًا  الكافر  فبقاء 
ل ملا أراد؛ فاإلنسان ليس بقادر على أن يقدم دلياًل عقليًا يكون  أرادها الله وال مبدِّ
التي  ينكر األرض  منِكِره كحال من  قاطعًا ألي أحد ولكل مجادل ويكون حال 
ميشي عليها، بل سنة الله أن يبقى أكثر الناس على ضالل: }َوَما َأْكَثُر الَنّاِس َوَلْو 

َحَرْصَت ِبُْؤِمِننَي{ ]يوسف: ١٠٣[.

فهمهم  لعدم  ليس  الناس  من  كثيٍر  ضــالل  سبب  أن  اخلامسة:  احلقيقة 

لدالئل اإلميان والتوحيد، بل ملا في نفوسهم من أهواء وأدواء، وفي )القرآن( ذكر 
لكثير من هذه األهواء:

املال: }َوال َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِلياًل{، والتلبيس: }َوال َتْلِبُسوا اْل�َحَقّ ِباْلَباِطِل 
نُكْم  َوَتْكُتُموا اْل�َحَقّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٤٢[، واإلعراض: }ُثَمّ َتَوَلّْيُتْم إاَلّ َقِلياًل ِمّ
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ْن  وَنُكم ِمّ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُرُدّ ْعِرُضوَن{ ]البقرة: ٨٣[، واحلسد: }َوَدّ َكِثيٌر ِمّ َوَأنُتم ُمّ
ب لآلباء: }َقاُلوا  ْن ِعنِد َأنُفِسِهم{ ]البقرة: ١٠٩[، والتعصُّ اًرا َحَسًدا ِمّ َبْعِد إمَياِنُكْم ُكَفّ
َن ِلَلِّذيَن َكَفُروا  ا َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا{ ]يونس: ٧٨[، وحب الدنيا: }ُزِيّ َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعَمّ

ْنَيا{ ]البقرة: ٢١٢[ وغيرها كثير. اْل�َحَياُة الُدّ

الله  سنَّة  فمن  والتمحيص؛  االبتالء  على  الدنيا  قيام  السادسة:  احلقيقة 

ا  َة َوَل�َمّ أن يجري على أهل اإلميان االبتالء واالختبار:}َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْل�َجَنّ
٢١٤[، وقد بنيَّ  ]البقرة:  اُء{  َرّ َوالَضّ اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  َسّ َمّ َقْبِلُكم  ِمن  َخَلْوا  اَلِّذيَن  َثُل  َمّ َيْأِتُكم 
ُه ِلَيَذَر اْل�ُمْؤِمِننَي َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحَتّى مَيِيَز  الله حكمة هذه السنَّة الربانية: }َما َكاَن الَلّ
ِيِّب{ ]آل عمران: ١٧٩[، فقضية اإلميان ليست مسائل عقلية ُتفَهم  اْل�َخِبيَث ِمَن الَطّ
أو ال ُتفَهم، بل حتتاج النفوس مع ذلك إلى اختبار وامتحان ليظهر الثبات والصبر 
فهم  مجرد  من  بكثير  أسمى  هي  عظيمة  شرعية  معاٍن  وهــذه  الله،  مــراد  وتقدمي 
الدليل أو عدم فهمه؛ ولذلك يتكرر في القرآن وصف املؤمنني بالتزكية والثبات 
واإلخبات واالنقياد وهو ما يعني أن اإلميان ليس فهمًا للدليل بل خضوع وانقياد 
فهمها  يكفي  وال  النفوس  من  كثير  عنه  تأنف  ما  وهو  العاملني،  رب  لله  وتسليم 

للدليل لتصل لهذه املنزلة.

ما الذي نخلص إليه بعد استحضار هذه احلقائق القرآنية؟

نخلص إلى أن موضوع اإلميان ليس قضية عقلية صرفة، تتوقف على مدى 
وعلوَّ  لإلسالم  املعادين  كثرة  وأن  مذهل،  عقالني  خطاب  تقدمي  على  قدرتنا 
من  يسمعونه  الــذي  العقلي  الدليل  ضعف  عن  بالضرورة  ناجتًا  ليس  أصواتهم 
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املسلمني، بل وراء ذلك أسباب عدة تفتح لذهن الداعية فضاًء واسعًا للتفكير في 
كيفية الدعوة إلى اإلسالم؛ فال يغلق ذهنه على صورة واحدة تتضخم في الذهن 
بسبب عوامل خارجية، وهذا قطعًا ليس تقلياًل من الدالئل العقلية أو تهوينًا من 
قدرها، بل إن القرآن مليء بالبرهنة واالستدالل العقلي واستحثاث أهل العقول 

ونعي على أهل الشرك تعطيلهم لعقولهم.

إن حضور هذه احلقائق يفتح أمام ناظرينا النتائج التالية:

1 - أن اخلصومة احلقيقية واملشكلة األكبر التي تصدُّ الناس عن اإلسالم ليست 
وحسد  ِكْبر  من  النفوس:  تسكن  التي  )األمــراض(  هي  ما  بقدر  العقلية  الدالئل 
وحبِّ  اإلعــراض  أو  واإلرث  املجتمع  عليه  ملا  التعصب  أو  واجلــاه  للمال  وحــبٍّ 
الدنيا، ولعل هذا يفسر أن أكثر الداخلني في اإلسالم ينقادون إليه من دون حاجة 

خلطاب ذو مواصفات عالية في البرهنة والعقالنية.

2 - أهمية العناية بالوسائل التي تعالج أمراض النفوس وأدواءها: فالوعظ 
الناس  دخول  في  عظيم  دور  له  واملصير  بالبعث  والتذكير  والترهيب  والترغيب 
في دين الله أفواجًا، وسيلفت نظرك حني تقرأ دالئل القرآن أن اخلطاب الوعظي 
ار، فتأمل في اآليات التالية: }َفإن َلّْم َتْفَعُلوا َوَلن َتْفَعُلوا  ة في مجادلة الكفَّ حاضر بقوَّ
ُقوا الَنّاَر اَلِّتي َوُقوُدَها الَنّاُس َواْل�ِحَجاَرُة{ ]البقرة: ٢٤[، وقوله - سبحانه -:}َوال  َفاَتّ
ا َيُقوُلوَن  َلّْم َينَتُهوا َعَمّ َلُّكْم{ ]النساء: ١٧١[، وقوله: }َوإن  َتُقوُلوا َثالَثٌة انَتُهوا َخْيًرا 
في  الله  حكمة  من  إن  بل   ،]٧٣ ]املائدة:  َأِليٌم{  َعَذاٌب  ِمْنُهْم  َكَفُروا  اَلِّذىَن  َنّ  َلَيَمَسّ
خطاب  فهذا   ،]٥٩ ]اإلسراء:  َتْخِويًفا{  إاَلّ  ِباآلَياِت  ُنْرِسُل  }َوَما  اآليات:  إرسال 
الله الذي خلق هذه األنفس ويعلم ما حتتاج إليه، وهو معنى يغفل عنه كثيرًا من 
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يغرق في العناية بالدالئل العقلية فيكون ُجلُّ تفكيره وحديثه في محاولة اإلبداع 
في استخراج الدالئل التي تقنع املخالف – وهو مطلوب حسن - لكنه يغفل عن 

أثر الوعظ في هداية الناس.

3 - االعتدال في تقرير وتقدمي الدالئل العقلية: فدورها أن تبني احلق للشخص 
وليس أن تدخله في اإلسالم، وحني ال ينشرح صدر الشخص لإلسالم فإنه قادر 
األهواء  تختفي  ما  وكثيرًا  نهاية،  ما ال  إلى  املختلفة  امللفات  وإثارة  املجادلة  على 
مها املجادل،  واألمراض واحلظوظ الشخصية في قوالب الدالئل العقلية التي يقدِّ
فتكون غالفًا ألهواء النفوس من حيث يشعر أو ال يشعر؛ ولهذا يكثر في خطاب 
ِمَن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ْن  ِمّ َأْهَواَءُهم  َبْعَت  اَتّ }َوَلِئِن  باألهواء  الكفار  حجج  تسمية  القرآن 
اْلِعْلِم{ ]البقرة: ١٤٥[ بل كلُّ من ُيعِرض عن اتباع الرسول فهو متبع لهواه: }َفإن 
بعض  يكون  وحني   ،]٥٠ ]القصص:  َأْهَواَءُهْم{  ِبُعوَن  َيَتّ ا  َ َأَنّ َفاْعَلْم  َلَك  َيْسَتِجيُبوا  َلّْم 
ذلك  يكون  أن  فيجب  والدقيقة  بة  واملركَّ دة  املعقَّ العقلية  للدالئل  بحاجة  الناس 

بحسب احلاجة ألن أكثر الناس في غنى عنها.

4 - مراعاة النفوس التي ُيعَرف من حالها الصدق والبذل وحبُّ اخلير للناس أو 
}َوَلْو  أة لقبول احلق:  َعَفة من الناس؛ فمثل هؤالء أقرب ألن تكون نفوسهم مهيَّ الضَّ
يكون سببًا ألن  الناس  بعض  ٢٣[؛ ألن سوء  ]األنفال:  أَلْسَمَعُهْم{  َخْيًرا  ِفيِهْم  ُه  الَلّ َعِلَم 
ُقُلوَبُهْم{ ]الصف:  ُه  الَلّ َأَزاَغ  َزاُغوا  ا  يحرمه الله من الهداية فكما قال - تعالى -: }َفَلَمّ
٥[، حتى لو جاءتهم الدالئل العقلية الواضحة البينة فإنهم ال يستفيدون وال ينتفعون، 
ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم إاَلّ  بل قد يزيدهم سماع احلق ضالاًل وفسادًا كما قال - تعالى -: }َوُنَخِوّ
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اخلصم األكبر! 

ُروا  َكّ ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِلَيَذّ ُطْغَياًنا َكِبيًرا{ ]اإلسراء: ٦٠[، وقال - سبحانه -: }َوَلَقْد َصَرّ
ق لهم  بل حتى لو أتاهم الدليل عيانًا بيانًا وحتقَّ ُنُفوًرا{ ]اإلسراء: ٤١[،  إاَلّ  َيِزيُدُهْم  َوَما 
َيْعُرُجوَن  ِفيِه  َفَظُلّوا  َماِء  الَسّ َن  ِمّ َباًبا  َعَلْيِهم  َفَتْحَنا  }َوَلْو  به:  ينتفعوا  يريدون فلن  ما  حسب 

ْسُحوُروَن{ ]احلجر: ١٤ - ١٥[. َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمّ َا ُسِكّ #^١٤^#( َلَقاُلوا إَنّ
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السلفية في  األيام هجومًا عنيفًا ومتالحقًا ضدَّ  الساحة اإلعالمية هذه  تشهد 
املتابعني عن  انتباه  أثارت  العالم اإلسالمي، في ظاهرة ملفتة  مناطق مختلفة من 
السلفية  على  الهجوم  أن  احلقيقة  وفي  السلفية،  على  الهجوم  موسم  حلول  بدء 
متواصل أبدًا ال يتوقف صريره، يشتعل في أوقات ويخفت لهبه في ُأَخر، فليس 
من  واخلائفني  احلانقني  من  لكثير  يومي  غذاء  ألنه  السلفية  في  للطعن  موسم  َثمَّ 

اخِليار اإلسالمي.

هل السلفية منهج، أم مجاعة وحزب معيَّن؟

السلفية ال مييزون بني األمرين؛ ألن  املشاركني في إشعال احلرائق ضد  أكثر 
لديهم خصومة عميقة مع املنهج اإلسالمي عمومًا، ومن َثمَّ فال أثر لهذا التمييز 

لديهم ألن النقد متجه بشكل أساسي إلى املنهج اإلسالمي.

السلفية هي منهٌج في طريق السير على هدي اإلسالم؛ فحني تتفاوت األفهام 
السلفية  تأتي  فيه  الصحيحة  املنهجية  وحتديد  أحكامه  ومعرفة  اإلسالم  تفسير  في 

السلفية... منهج، 
أم جماعة؟
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خير  فهم  وتابعيهم؛  والتابعني  الصحابة  من  الصالح  السلف  منهج  على  معتمدة 
هذه األمة، وأزكاها دينًا، وأعالها مقامًا، وأعمقها فهمًا، وأعلمها مبا كان عليه 
التي  ما كانت اجلماعة  أّيًا  #، فمن اجتهد في سلوك طريقهم فهو سلفي  النبي 

ينتمي إليها.

يرتكز ِقوام السلفية: على احترام هذا اجليل اإلسالمي الفريد واالقتداء به، 
وتربية النفس واألجيال على تقديرهم وبيان فضلهم، ليس تنزيهًا لهم عن اخلطأ 

بل استهداء بفهمهم وسيٌر على خطاهم.

تسير السلفية: على خطا هؤالء األسالف في ما اجمعوا عليه، وعلى اتباع 
منهجيتهم في التلقي ومصادر االستدالل وكيفيته وفي مسالك التعبد واألخالق؛ 
فهم َأْولى الناس باحلق فلن يخرج احلق عن قولهم إن أجمعوا، وال عن أقوالهم 

إن اختلفوا.

كتابًا وسنة صحيحة - وجتعله هو  الشرعي -  النص  السلفية من شأن  م  تعظِّ
أو  أو هوى  لــذوق  ترد أي نص صحيح  به، ال  تعتمده وتستهدي  الــذي  األصــل 
معقول أو مصلحة وال تضع أمامه عراقيل القيود والشروط، بل تنقاد إليه وتسلم 
النفوس،  تتبعه  #؛ فالنص هاٍد ودليل  الله ومراد رسوله  أنه مراد  له حني يتبني 

وليس تابعًا ومنقادًا يسير خلف ما تريد النفوس والقراءات املختلفة منه.

تؤمن السلفية: بشمولية اإلسالم في العبادات واألخالق واملعامالت وشوؤن 
الدنيا  واحلكم،  واحملكوم  احلاكم  واملجتمع،  الفرد  يضم  شمواًل  كلها،  احلياة 
دينه  في  املسلم  يسعد  ملا  متكاملة  رؤيــة  واآلجــلــة،  العاجلة  املصالح  واآلخـــرة، 

ودنياه. 
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وأولوية   - تعالى   - لله  العبادة  إخالص  ضرورة  تام  بوضوح  السلفية  تشهر 
تطهير النفوس من اخلرافات واملعتقدات الفاسدة والبدع احملَدَثة التي تخالف ما 

كان عليه الصحابة وتابعوهم.

هذه هي األصول العامة للسلفية، فهي منهج ورؤية َمِن التزم بها ودعا إليها 
واجتهد في حتقيقها فهو سلفي أّيًا ما كان، وعلى أي جماعة سياسية سلك، ومن 

خالف أصولها خرج عن السلفية.

إذن: ما معنى أن تكون السلفية منهجًا ال جماعة؟

1 - أنه ليس َثمَّ ناطق أو ممثل للسلفية يعبِّر عن رأيها ومنهجها؛ بحيث يكون 
من خالفه فهو مخالف للسلفية ومن وافقه فهو موافق للسلفية، ال يوجد شخص 
وال جماعة وال حزب كذلك؛ فهي منهجية استدالل حتاكم األفراد واجلماعات 
وال حتاَكم هي إلى أحد؛ فليس َثمَّ جماعة متثل السلفية وإمنا يوجد أفراد وجماعات 
السلفية  اختزال  السلف. فال ميكن  لتحقيق منهج  السلفية ويسعون  إلى  ينتسبون 
بني  الشديد  التباين  لك  يفسر  ما  وهذا  معيَّنة،  قضايا  في  وال  محددة  جماعة  في 
اجلماعات املنتسبة إلى السلفية في كثير من الوقائع؛ حتى إنك لتجد التعامل مع 
األنظمة السياسية املعاصرة يختلف من أقصى اليمني إلى أقصى الشمال في رؤية 
بعض اجلماعات التي تنتسب إلى السلفية، فهذا التنافر التام واالختالف اجلذري 
املسلم  يحسن  قد  ورؤيــة  منهج  وإمنــا  محددة؛  جماعة  ليست  السلفية  أن  يثبت 

تطبيقها وقد يسيء فهمها فيقع في اخلطأ واالنحراف.

سلفيًا،  الشخص  يكون  ألن  يكفي  ال  السلفية  إلى  االنتساب  مجرد  أن   -  2
ليست  ألنها  السلفية؛  عن  ذلك  يخرجه  ال  بالسلفية  يتسمى  ال  الشخص  وكون 
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االنتساب  مبجرد  الشخص  ويكتفي  إليها،  املنتسبني  أفرادها  على  تقتصر  جماعة 
إليها، بل هي منهج ورؤية تقوم على اقتناع بضرورة معرفة وتطبيق منهج الصحابة 

ومن جاء بعدهم من التابعني لهم باحسان.

3- أن وقوع بعض املنتسبني إلى السلفية في بعض األخطاء ال يجوز أن ينسب 
إلى السلفية، وإمنا تنسب األقوال واألفعال إلى قائلها أو إلى اجلماعة التي تقررها، 
مأزوم غير  نقد  السلفية بشكل عام هو  إلى  ه  يوجَّ الذي  فالنقد اإلعالمي  وحينئٍذ 
نًا أو فئة محددة ويتكلم بخطاب عام، ثم  موضوعي؛ ألن الناقد يقصد شخصًا معيَّ
يكرر في كل مرة اعتذاره بأنه ال يقصد اجلميع وإمنا يقصد البعض، وسبب اخللط 

نشأ لديه من عدم متييزه من كون السلفية منهجًا ال جماعة.

املواقف  أو  اخلالفية  الفقهية  املسائل  على  االتفاق  تعني  ال  السلفية  أن   -  4
السياسية املبنية على تقدير املصالح واملفاسد، فاتفاقهم على األصل الكلي واملنهج 
السلف  كان  وقد  والتفاصيل،  الفروع  في  اتفاقهم  إلى  بالضرورة  يؤدي  ال  العام 
الصالح يختلفون كثيرًا في املسائل الفقهية وفي تقديرهم للمصالح واملفاسد، ولم 
يكن هذا سببًا للطعن في أحد منهم ما دام أنه مستمسك باألصول واملنهج الكلي، 

بل هذا دليل على ثراء املنهج السلفي وتنوعه.

5 - أن األخطاء التي يقع فيها الشخص ال تخرجه عن السلفية ما دام أنه ملتزم بها 
ومستمسك بأصولها ومجتهد في تطبيقها ومراعاتها في الواقع، اللهم إال أن يخالف 
رد في عدد من القضايا اجلزئية مبا يصل  نة أو تكثر مخالفته وتطَّ أصاًل كليًا من أصول السُّ
حد االنحراف في األصل الكلي)1(، مع أهمية التأكيد على أن هذا حكم على الوصف 

)1( انظر: االعتصام لإلمام الشاطبي: 140/3.
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ال العني؛ إذ في احلكم على أعيان األشخاص من الضوابط ما يقتضي شديد التورع 
واالحتياط فيه.

6 - وكون السلفية منهجًا ال جماعة يعني بداهة أن املنتسبني للسلفية هم ِقطاع 
املسلمني؛  في عموم  بل هم األصل  العربي واإلسالمي،  العالم  من  واسع جدًا 
فاألصل في املسلم أن يتبع الدليل ويسير خلفه مبنهجية فهم الصحابة، ومن شذ 
فمحاولة  االستثناء؛  وليس  واألصــل  القاعدة  هي  فالسلفية  املخالف؛  فهو  عنه 
تقزميها في جماعة محددة أو اختزالها في قضايا معينة هو جهل من بعض الناس 

أو أسلوب ماكر من بعض املنحرفني ملآرب ال تخفى.

7 - وكون السلفية منهجًا ال جماعة ال يعني أن كل االجتهادات والتفسيرات 
مقبولة ومعتَبرة في املنهج السلفي؛ فالسلفية منهج له أصوله وَثمَّ مساحة واسعة 
املطلقة  النسبية  إلى  تؤدي  ال  مقوالته  وثراء  منهجه  فسعة  محيطه،  في  لالجتهاد 
السلفي  املنهج  داخل  املقبولة  االجتهادات  تكشف  التي  الفاصلة  احلدود  وغياب 

واالجتهادات املخالفة له.

للمنهج  املوجه  النقد  بني  فيه  ق  يفرَّ أن  يجب  للسلفية  املوجه  النقد  أن   -  8
السلفي والنقد املوجه للجماعات واألفراد املنتسبني للسلفية؛ فالثاني نقد مقبول 
ذات  إلــى  ال  السلفيني  ألفعال  النقد  يكون  وأن  عــاداًل  يكون  أن  شريطة  ومعتَبر 
السلفية، والسلفيون هم َأُولى الناس بضرورة الوعي بأهمية االستفادة من نصح 
الناس ونقدهم وتقوميهم حتى ولو بدر ممن يحمل مواقف عدائية أو بطريقة خاطئة 

فيستفاد من نقده ولن يضرهم قصده.
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وهل سيتوقف الهجوم على السلفية حن تتميز )منهجًا( ال )جماعة(؟

بالتأكيد ال.

لالنطالق،  مركزيًا  محورًا  الشرعي(  )النص  على  السلفي  املنهج  اعتماد  فإن 
وارتباطه بـ )السلف الصالح( في فهم هذا النص وتفسيره، يجعله املنهج الصحيح 
لفهم اإلسالم وتطبيقه، وهو ما يجعل النفوس تهفو وتنجذب إليه؛ فالنفوس املسلمة 
متعطشة إلى الرجوع إلى هويتها ودينها وقيمها بفهمه الصحيح، فأكثرية الناس تبحث 
عما يريده الله وتسأل عن املنهج واملسلك الذي ينجيها في اآلخرة، وليسوا مهمومني 
مبنهجية )التكيف مع الواقع( و )تبرئة اإلسالم من الشبهات( ومحاولة إقناع املسلمني 
كثيرًا،  إليها  بحاجة  ليسوا  املسلمني  فأكثرية  لكل زمان ومكان(،  دينهم  )بصالحية 
)املنهج  ما يجعل  )العمق( هو  )الوضوح( و  زيادة بصيرة ونور، وهذا  إال  وما هي 
السلفي( مخيفًا ومرعبًا لكثير من املنحرفني والزائغني الذين لن تتوقف مراجل احَلَنق 

في قلوبهم عن الغليان.

رسالة  باإلسالم  والعزة  الشموخ  خصائص  أتباعه  في  يربي  السلفي  املنهج 
كما هي  ليعرف مراده ليسير على هديه(  النص  وحضارة، فشتان بني من )يقرأ 
خاصية املنهج السلفي، وبني من يبحث عن )حتقيق مراده من خالل النص( كما 

هي خاصية كثير من املناهج العلمانية والتلفيقية.

 وشتان بني من )يبحث في النص وهو يعتقد أن َثمَّ معنى شرعيًا محددًا يريده 
اهلل( وبني من يرى )أن احلقائق نسبية وأنه ال وجود ملن ميتلك احلقيقة املطلقة( كما 

هي حالة التيه التي تعبث بكثير من أهل هذا العصر.
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النص(  مع  التعامل  في  )منهجًا محددًا وأصواًل واضحة   وشتان بني من يضع 
وبني )يتقلب بن املناهج واألفكار بحسب كل واقعة(.

)يسير  من  وبني  يديه(  بن  دلياًل  والتابعن  الصحابة  )يتخذ  من  بني  وشتان   
خلف فالسفة وضالل الشرق والغرب(.

إنه منهج يتسم بالوضوح واالطراد، والتناسق والتماسك، وهو ما يجعل أثره 
املخالفني، وهو  التأثير على  في  فاعاًل  به، ودوره  املستمسكني  نفوس  في  عميقًا 
م للمخالف بباطل  أيضًا أقدر املناهج على الدفاع عن أحكام اإلسالم ألنه ال يسلِّ

يتوصلون من خالله للطعن في اإلسالم.

فينتقدها على أمور هي من صميم  السلفية  ه سهامه إلى  املنحرفني يوجِّ إن بعض 
ذات  في  يطعن  احلقيقة  في  لكنه  السلفية  اجلماعات  الظاهر  في  ينتقد  فهو  اإلســالم، 
اإلسالم، كمن ينتقدهم في أصل )احلجاب( أو )التوحيد( أو )احلكم اإلسالمي( فهو 
في احلقيقة يطعن في اإلسالم نفسه وإن زعم أنه يقصد اجلماعات السلفية؛ فمن اخللل 
هة إلى جماعة  ونقص احلكمة أن يتعامل بعض الناس مع ظاهرة النقد هذه وكأنها موجَّ
النقد  وحقيقة  للنقد  تدعو  التي  األسباب  الشخص  يستوعب  أن  املهم  فمن  محددة، 

حتى يدرك من خاللها، هل هو نقد لـ )جماعة( أم طعن في )منهج ورسالة(؟
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في  شائعة  مناذج  وهي  التالية،  النماذج  في   - وأخواتي  إخوتي   - معي  لوا  تأمَّ
أوساطنا الثقافية:

باٍق على كفره، فال  يزال زوجها  الزوجة في اإلسالم، وما  إذا دخلت   - 1
استمراره،  وليس  الكافر  مع  النكاح  ابتـداء  هو  م  احملرَّ ألن  مفارقته  عليها  يجب 

والقول بخالفه سيؤدي إلى ترك املرأة لإلسالم.

2 - حرية الرأي مكفولة في النظام السياسي فمن حق أي أحد أن يعبِّر عن أي 
رأي، مهما كان ما دام أنه لم يعتِد فيه على أحد ألننا ال نستطيع أن مننع اآلراء، ولو 

أردنا املنع فاخلاسر هم اإلسالميون.

املضايقات  من  عــددًا  لها  يسبب  ــه  ألنَّ ــرأة  امل على  واجــبــًا  ليس  احلجاب   -  3
واالعتداءات املختلفة.

ستالحظون معي وجود فجوة منهجية ظاهرة في سياقات هذه النماذج.

بين األصل واالستثناء
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هي أن الشخص يخلط بني احلكم الشرعي في حال )االختيار والسعة والقدرة( 
عن  فيتحدث  االستطاعة(  عدم  أو  واحلرج  )الضرورة  حال  في  الشرعي  واحلكم 
فيتعامل  الضرورة،  بأحوال  لذلك  ويستدل  االختيار،  حال  في  الشرعي  احلكم 
َل  معها على أنها درجة واحدة، بينما هما في احلقيقة درجتان متباينتان }َوَقْد َفَصّ

َم َعَلْيُكْم إاَلّ َما اْضُطِرْرُتْ إَلْيِه{ ]األنعام: ١٩٩[. ا َحَرّ َلُكم َمّ

إنها ظاهرة اخللط بن )األصل( و )االستثناء(، تتشابك معها القضايا في ذهن 
املتحدث فُيدِخل في أحكام الشريعة أمورًا ويبرهن عليها ويكون دليله على ذلك 
الشرعي  احلكم  أواًل  يقرر  أن  الصحيحة  واملنهجية  الضرورة.  حاالت  في  النظر 
األصلي الذي يريده الله ويريده النبي # ثم يتحدث بعدها عما يطرأ في الواقع 
نة تعطي نوعًا من االستثناء للحكم، ال أن تتداخل  من حاالت ضرورة أو حاجة معيَّ

فال يعلم القارئ هل هو أمام حكم )استثنائي خاص( أم حكم )شرعي دائم(؟

فحني يتكلم الشخص أو يؤلف عن )احلريات في الدولة اإلسالمية( فيجب 
عليه أواًل أن يوضح حدود احلريات في الشريعة بحسب دالئل الشريعة وأحكامها، 
عليه  يفرض  الذي  هو  الواقع  يكون  أن  ال  الواقع  في  ذلك  تطبيق  كيفية  يقرر  ثم 

احلكم، ويكون دوره بعدها هو في تتبع الشواهد والنصوص املساندة.

هل معنى هذا أن ال يكون للواقع أي تأثير على احلكم؟

الواقع  في  تطبيقه  القول ال ميكن  أن هذا  الباحث  يجد  قطعًا، فحني  ال... 
فيجب االجتهاد وبذل الوسع في اختيار املوقف املناسب، فيكون َثمَّ درجتان في 
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النظر، نظر في احلكم الشرعي ابتداًء، ونظر في حاالت استثنائية طارئة للحكم.

فيقول:  لألصنام؟  السجود  حكم  عن  ُيسأل  من  كحال  بينهما  يخلط  من  حال  إن 
جائز؛ ألن عدم سجودك سيؤدي بك إلى الهالك! أو يقول عن شرب اخلمر: إنه مباح؛ 
ألن من لم يتداَو به فسيموت! أو يكتب: إن سرقة املاء جائزة لئال متوت عطشًا! فعلى 

منوال هذه األمثلة الظريفة تتضح إشكالية دمج األصل واالستثناء في حالة واحدة.

السياسي(؛  )النظام  موضوعات  في  حضورًا  الظاهرة  هذه  تكون  ما  وأكثر 
احلكم  تدري هل  فال  الفقهية،  التقريرات  بعض  أمام  متحيرًا  بصرك  يقف  حيث 
فيها متعلق ببيان احلكم الشرعي ابتداًء أم هو حالة ضرورة؟ ألن الباحث يبدأ فيها 

بذكر احلكم، ثم يسوق الدالئل والبراهني املتعلقة بالضرورات!

ومن األمثلة الواضحة هنا: أن من ينظر في فلسفة احلريات في اإلسالم فسيجد 
أن حرية نشر الكفر والضالل ال ميكن أن تكون مكفولة في النظام السياسي، وهو 
فيه:  تيمية  ابن  اإلســالم  شيخ  قال  قد  بل  بتاتًا؛  الفقهي  التفكير  عن  خارج  قول 
مع  أعني  منهم،  يعاهدهم مع وجوده  أن  لإلمام  الدين ال يجوز  في  الطعن  )وإظهار 
بعضهم  ولهذا  عليه،  املسلمون  أجمع  مما  وهذا  أرادوا.  إذا  فعله  من  كونهم ممكنن 
فيه  بالقتل، وهو مما ال يشك  يعاِقبون عليه  بالتعزير. وأكثرهم  يعاِقبون على فعله 

مسلم، ومن شك فيه فقد خلع ِربقة اإلسالم من عنقه()1(.

نظر  في  اإلســالم  عن  ة  ردَّ يعتبر  الدين  في  يطعنون  الذمة  أهل  بترك  فالقول   
في  القول سيصبح  هــذا  أن   - الله  – رحمه  علم  ومــا  تيمية،  ابــن  اإلســالم  شيخ 

)1( الصارم املسلول، ص 220.
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عدم  هي  الثابتة  واحلجة  والسنة،  الكتاب  بنصوص  له  ُيسَتَدل  فقهيًا  رأيــًا  زماننا 
االستطاعة)1(. 

ما املشكلة في هذا؟

هب أنهم خلطوا بني )األصل( و )الضرورة( في بيان األحكام الشرعية فكان 
ماذا؟

في هذا إشكاالت عدة:

معينة  واقعة  في  استثنائية  حالة  فالضرورة  الشرعية؛  املفاهيم  حتريف  األول: 
وليست هي احلكم الشرعي ابتداء، وحني يخلط الشخص بينهما فإنه ميارس حتريفًا 
ل على الله بال علم وُيخَشى عليه  للشريعة فيقرر من الشريعة ما ليس منها، ويتقوَّ
َبَطَن  ِمْنَها َوَما  َما َظَهَر  اْلَفَواِحَش  َرِبَّي  َم  َا َحَرّ إَنّ من الدخول في قوله - تعالى -: }ُقْل 
ِه َما ال  ْل ِبِه ُسْلَطاًنا َوَأن َتُقوُلوا َعَلى الَلّ ِه َما َلْم ُيَنِزّ َواإلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْل�َحِقّ َوَأن ُتْشِرُكوا ِبالَلّ

َتْعَلُموَن{ ]األعراف: ٣٣[.

الثاني: تغيير مسار اإلصالح، فبداًل من قيام املصلح اإلسالمي مبهمة حتريك 
الناس ودفعهم نحو سيادة الشريعة التي يصلح بها شأن دينهم ودنياهم، ينقلب 
الواقع  ضمن  وإدراجها  الشريعة  تخريج  محاولة  على  قائمًا  الدور  ليكون  احلال 
املتاح، فيكون احلاكم في قضايانا هو )املمكن واملتاح( وليس )مرجعية الشريعة(.

هي  الناس  لدى  تكون  حتى  )االستثناء(  و  )الضرورة(  مفاهيم  تسود  فحني   

)1( ذهب جمع من املعاصرين إلى أن احلرية في النظام السياسي اإلسالمي تتسع لكافة اآلراء مهما كانت 
مصادمة للشريعة أو قادحة فيها، انظر - على سبيل املثال -: احلريات العامة في الدولة اإلسالمية 

للدكتور راشد الغنوشي: 78/1.
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عملية  هذه  فإن  األصــل؛  هي  يجعلها  عما  لها  ويبحث  الثابتة  الشرعية  املفاهيم 
انقالب كاملة للمنهج اإلسالمي.

الثالث: مخالفة فقه الضرورات، القائم على التأكد أواًل من وجود الضرورة 
ر بقدرها(، فتكون  واالستثناء، وبعدها يكون حالها على منهجية )الضرورات تقدَّ
خاصة في املكان أو الزمان املعينني، ومن َثمَّ فلن تعمم على جميع املجتمعات، 

ولن تبقى دائمًا، بل ال بد من إصالح الوضع إلزالة هذا احلكم االستثنائي.

يعامل  الشخص  ألن  الشريعة؛  إلــى  جــديــدة  ومــعــاٍن  مفاهيم  إضــافــة  الرابع: 
أحكام  من  جــزءًا  لتكون  الــضــرورة  مفاهيم  فيدرج  الثابتة  كاألحكام  الــضــرورات 
معروفة  تكن  لم  أحكامًا  اإلسالمي  الفقه  نسيج  في  فُيدِخل  ومقاصدها،  الشريعة 
من قبل؛ ألنها روعيت في حالة الضرورة حتى أصبحت أصاًل، ومن آثار هذا أن 
القرآنية يعرض معناها  يفسر بعض اآليات  املفكرين اإلسالميني حني  أصبح بعض 
ر  تغيُّ ثمَّ  املعاصرين! فأصبح  املتقدمني في مقابل قول بعض  على قولني، قول كافة 
غة من أي إلزام أو منع أو  ل في املفاهيم الشرعية، حتى أصبحت الشريعة مفرَّ وحتوُّ
أو قرنني(   قلياًل )قرنًا  بالقراءة  املعاصرة، ولو رجعت  إكراه ال ترضى عنه احلريات 
فإنك ستلحظ أن مثل هذه التفسيرات معدومة متامًا في أي مواقع فقهية سابقة؛ ألنها 
باختصار مفاهيم دخلت من بوابة الضرورة فصارت جزءًا من نسيج الفقه اإلسالمي.

للمتغيرات  يلتفت  وال  دائمًا  باألصل  الشخص  يتمسك  أن  يعني  هذا  هل 
املعاصرة؟

ودراسة  وبحثًا  اجتهادًا  تتطلب  املتالحقة  والنوازل  الهائلة  فاملتغيرات  كال، 
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متتابعة، تراعي األحوال وتضع لكل حالة حكمها املناسب، وإذا كان من يخلط 
هي  صارت  حتى  الضرورة  أحكام  سحب  لكونه  مخطئًا  واالستثناء  األصل  بني 
األصل، فإن من يترك واجب االجتهاد في الوقائع املتجددة مخطئ أيضًا ألنه لم 

يحكم في القضية بحكمها الشرعي الصحيح. 

إن األحكام الشرعية أمانة في عنق كل من ينطق بها، والهم األول الذي يجب 
أن يكون نصب عينيه هو في الوصول إلى األحكام الشرعية التي يريدها الله، وأن 
يجتهد غاية االجتهاد في حتديد حكم الشريعة ليعرف كيف يجيب اللَه عنها يوم 
القوى  وضغوط  املخالفني  وإحراجات  وإحباطاته  الواقع  صعوبات  وكل  يلقاه، 
املختلفة وكافة هذه اإلشكاالت ال يجوز أن تكون سببًا للتهاون أو التخفف من 
املعايير العلمية واملنهجية لتحرير األحكام الشرعية؛ فالواجب بيان احلكم الشرعي 

بها كيف يشاء. حتديدًا، وأما مجريات الواقع وتوقعاته فهي بيد الله يقلِّ
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صورتان خمتلفتان تكشفان عن حالة تـثري الدهشة:

واألوزاعــي  وسفيان  والشعبي  املسيب  بن  )سعيد  فيها  يظهر  األوىل:  الصورة 

من  يخافون  الكبار(،  اإلســالم  أئمة  وبقية  حنيفة  وأبو  والشافعي  ومالك  وأحمد 
رون منها ويخشون من آثارها في مشهد عريض أثمر تراثًا ضخمًا  الشبهات ويحذِّ
من  )التحذير  أصل  على  تتفق  لكنها  بينها  ما  في  تتفاوت  واملواقف،  األقــوال  من 

الشبهات واالبتعاد عنها(.

الصورة الثانية: يتحرك فيها كثير من املعاصرين، يتواصون فيها على البحث 

واالستغراق في الكتب والبرامج واحلوارات املتخصصة في إثارة الشبهات وحتريك 
ز واالنفتاح على الثقافات  مات، يشعرون بقدر من االرتياح على حالة التميُّ املسلَّ
لع جيدًا على نصوص السنَّة،  والرؤى املختلفة، ال يحفظ كثير منهم القرآن ولم يطَّ
وثقافتهم - في اجلملة - محدودة في علوم الشريعة، ولعل ما لديهم في عدد من 

األبواب الشرعية قد غرف من األوعية املتخصصة في جمع الشبهات.

بين صورتيــــــــن
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وفروعها( يخاف من  الشريعة  أصول  في  املتبحر  )اإلمام  لها من مفارقة:  فيا 
الشبهات ويحذر منها و)الشاب محدود اإلطالع على علوم الشريعة( يقدم على 
ة مع قدرته على  ف من مثلها خاصَّ التخوُّ الشبهات ويغرف منها وال يفهم سبب 

التمييز واختيار األصلح.

فيه  ن  نتمعَّ أن  نريد  الذي  إمنا  الصورتني؛  بني  للمفاضلة  بحاجة  أننا  أظن  ال 
ونكثر التأمل وإدارة الفكر حوله، هو: ملاذا كان السلف يتحاشون من الشبهات؟ 

ما سر هذا احلذر واخلشية والفرار من الشبهات و أهلها ومواردها؟ 

إن أدنى قراءة ألي كتاب موسوعي يجمع آثار السلف يكشف لنا عن جملة 
من األسباب التي كانت وراء هذا املوقف الشرعي من أولئك األئمة، وهو يدل 
على أن خوفهم هذا كان قائمًا على وعي وفقه وعمق، فهو ترك واٍع وليس مجرد 

ترٍك محض.

إن أول سبب يجب أن ننفيه هنا أن تكون خشية السلف من الشبهات بسبب 
)عدم قدرتهم على تفكيك إشكالياتها( أو )كونها  أو  )ضعفهم عن مواجهتها( 
جديدة عليهم وعلى معارفهم فلم يتمكنوا منها( أو أنه )راجع لطبيعة عصرهم وما 
فكلُّ هذا هراء وتخريف ال يستقُر في عقل  لديهم من معطيات محدودة(؛  توفَّر 
َمن َسَبر حال القوم أو اطلع على آثارهم، فإن األئمة ملا رأوا املصلحة في دخول 
الشبهة وتفكيكها  البارعة في فهم  الشبهات ظهرت عبقرياتهم وقدراتهم  معترك 
الدارمي  اإلمام  النتفاض  شئت  إن  وانظر  أصحابها،  على  احلجج  طاولة  وقلب 
الدالئل  على اجلهمية في )نقض عثمان بن سعيد( و )الرد على اجلهمية( أو في 
املهيبة في رد اإلمام أحمد على اجلهمية والزنادقة أو طالع محمد بن نصر املروزي 
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في تعظيم قدر الصالة أو غيرها كثير.

إذن، ملاذا كانوا يخافون من الشبهات ويحذرون منها ويشددون املوقف من أصحابها؟

أواًل: لتعظيمهم لكالم الله وكالم رسوله #، فكانوا ينفرون وتشمئز نفوسهم 
م بني يدي الله ورسوله #؛ فكأنهم يسمعون الله - جل  من أي كالم أو رأي يتقدَّ
ِه َوَرُسوِلِه{ ]احلجرات:  ُموا َبنْيَ َيَدِي الَلّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا ال ُتَقِدّ جالله - يقول لهم: }َيا َأُيّ
أرأيت  فيقول:  شخص  فيعترض   # النبي  عن  ث  يحدِّ الهجرة  دار  إمام  فهذا   ،]١
لو كان كذا؟ فيقرأ عليه اإلمام قوله - تعالى -: }َفْلَيْحَذِر اَلِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن 
ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{ ]النور: ٦٣[  ثم قال: )أفكلما جاء رجل أجدل من 

اآلخر ُردَّ ما أنزل جبريل على محمد #؟()1(.

وحني يستمتع بعض الناس لسماع بعض الشبهات أو تتبع مجالس أصحابها فإنَّ 
الفضيل بن عياض ال يراها إال خوضًا في آيات الله فيقول: )ال جتادلوا أهل اخلصومات 
فإنهم يخوضون في آيات اهلل()2(. ولعله كان يستشعر َفَرقًا قول الله - تعالى -: }َوإَذا 
َرَأْيَت اَلِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي آَياِتَنا َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحَتّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه{ ]األنعام: ٦٨[.

باتباعهم  املستقيم  والصراط  احلق  على  بأنهم  وقطعهم  يقينهم  لرسوخ  ثانيًا: 
ملنهج الكتاب والسنة الذي أخذوه عن علمائهم عن صحابة النبي #؛ فالطريق 
واضح أمامهم، فلن يضلَّ الصحابة وجمهور التابعني واألسالف من بعدهم في 

قضايا اإلميان واالعتقاد ثم يعثر عليه مغمور قد جاء بعدهم بقرون. 

فقال:  أخاصمك،  أن  أريد  فقال:  رجل  يأتيه  البصري  احلسن  اإلمــام  فهذا 

)1( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي: 168/1.
)2( املصدر السابق: 146/1.
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)إليك عني فإني قد عزمت ديني وإمنا يخاصمك الشاك في دينه()1( .

إنه تفسير عميق حلقيقة كثير من املبتلني بالشبهات؛ فضعف يقينهم بأصولهم 
اليقني في  التي متسك  وثوابتهم هو الذي دفعهم للبحث مينة ويسرة عن األجوبة 
اإلنسان  لعل  األخرى  والــرؤى  األفكار  على  لالطالع  مندفعني  فكانوا  قلوبهم، 
وَحيرة  دائــم  شكٍّ  حال  في  بهذا  اإلنسان  ويبقى  لديه،  مما  خير  هو  ما  فيها  يجد 
ترابطًا  َثمَّ  ما يجعل  منه، وهذا  ما هو خير  يوجد  قابل ألن  ة؛ فكلُّ شيء  مستمرَّ
نبَّه عليه السلف  )التحول واالنقالب( وهو ما  )تتبُّع اخلصومات( وبني  وثيقًا بني 
قدميًا، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التحول)2(.

وقال عمرو بن قيس:قلت للحكم بن عتبية: ما اضطر الناس إلى هذه األهواء 
أن يدخلوا فيها؟ قال: اخلصومات)3(.

معلومات  مجرد  ليست  فهي  الشبهات؛  حلقيقة  مدركني  كانوا  ألنهم  ثالثًا: 
يطلع عليها اإلنسان ثم يقبلها إن شاء ويتركها إن شاء، بل قد َتْعَلق بقلب اإلنسان 
فعن مجاهد قيل البن عمر: إن جندة يقول كذا  وهو كاره لها فتؤدي إلى هالكه؛ 

وكذا فجعل ال يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء)4(.

ودخل رجالن على محمد بن سيرين من أهل األهواء فقاال يا أبا بكر نحدثك 
بحديث؟ فقال ال. قاال: فنقرأ عليك آية من كتاب اهلل؟ قال: تقومان عني أو قمت؟ 

)1( املصدر السابق: 144/1.

)2( املصدر السابق: 144/1.

)3( املصدر السابق: 145/1.

)4( املصدر السابق: 138/1.
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آية  يقرأ  أن  إني كرهت  فقال:  آية؟  يقرأ  أن  عليك  كان  ما  بعضهم:  فقال  فخرجا 
فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي)1(.

وقال عبد الرزاق: إن القلب ضعيف وإن الدين ليس ملن غلب)2(.

وأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه ملا سمع أحدهم، وقال البنه: ادخل أصبعيك 
في أذنيك واشدد ال تسمع من كالمه شيئًا قال معمر: يعني إن القلب ضعيف)3(.

أو  نقضها  على  القدرة  على  قائمة  رياضية  معادلة  ليس  الشبهات  فموضوع 
ق وثيق مبا في قلب املسلم من خضوع وتعظيم وانقياد  االنهزام أمامها، بل لها تعلُّ
ِه  الَلّ َفْضُل  ال  }َوَل��وْ القرآن:  في  كثيرًا  بالهداية  االمتنان  جاء  ذلك  ألجل  للشرع؛ 

ْن َأَحٍد َأَبًدا{ ]النور: ٢١[. َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمنُكم ِمّ

واستشعار هذا املعنى يجعل املسلم يلتجئ إلى الله أن يعصمه ويحفظه ويثبت 
عنها،  اإلجابة  يستطيع  معلومات  اعتبارها  على  الشبهات  مع  يتعامل  وال  قلبه، 
وانظر إلى جانب مشرق في هذا الفقه عند محمد بن النضر احلارثي حني يقول: 
)من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة 

وُوِكل إلى نفسه()4(.

ومن فقههم هنا: أن الشبهة إذا دخلت القلب فإن املبتلى بها ال يرجع عنها، 

)1( املصدر السابق: 151/1.

)2( املصدر السابق: 152/1.

)3( املصدر السابق: 152/1.

)4( املصدر السابق: 153/1.
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ألنه يراها هي احلق والصراط املستقيم، فيستمر فيها، وألجل هذا قال سفيان: 
البدعة ال يتاب منها)1(.

 وكيف يتوب منها وهو ال يقبل فيها نصحًا وال وعظًا وال إنكارًا، بل يستنكر 
ويستغرب ممن ينكر عليه.

كلَّ  لها  ويكرهون  األمــة  لهذه  اخلير  ويريدون  ينصحون  كانوا  ألنهم  رابعًا: 
بني  التمييز  يستطيعون  ال  الناس  أكثر  أن  ويعلمون  ودنياها،  دينها  في  ها  يضرُّ ما 
يحذروا  أن  الشريعة  هذه  حملة  ألنهم  عليهم  واملسؤولية  األمانة  فمن  الشبهات 

وينصحوا قال قتادة: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى حتذر)2(.

جدًا،  مهيب  )القرآن  و  بالقرآن  كثيرًا  يستدلون  االهــواء  أصحاب  أن  خاصة 
ذلك  تأويل  على  لالتباع  مظنة  وصار  حقًا،  أحاله  باطل  على  منافق  به  جادل  فإن 
بالقرآن كما ورد عن  املنافق  أن حذروا من جدال  املجادل()3( فكان من نصحهم 

عدٍد من صحابة النبي #.

خامسًا: ألنهم كانوا أهل ِجدٍّ في احلياة، يبحثون عن العمل والطاعة والعبادة 
وما فيه نفع في الدين والدنيا، وأما الكالم في ما ال ثمرة له فكان مذمومًا ممقوتًا، 
وتورث  القلب  تشغل  فإنها  الدين  في  واخلصومات  إياكم  محمد:  بن  جعفر  قال 

النفاق)4(. 

)1( املصدر السابق: 149/1.

)2( املصدر السابق: 154/1.
)3( املوافقات للشاطبي: 283/2.

)4( انظر: شرح أصول اعتقاد اهل السنة واجلماعة لاللكائي: 145/1.
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وقال مالك: الكالم في الدين أكرهه كله وال أحب الكالم إال ما حتته عمل)1(.

س حملاولة استخراج بعض ما في هذا املوقف من فقه وحكمة، وإن  هذا تلمُّ
كنُت أعترف أنني ما زلت بعيدًا عن الغوص في أغوار هذا الفقه العميق.

)هذه  املشهور:  االعتراض  ويأتيه  إال  الكالم  هذا  ينتهي  أن  ميكن  ال  طبعًا، 
دعوة إلى االنغالق، فيحرم اإلنسان نفسه من االنفتاح على املعارف واالستفادة من 

الثورة املعلوماتية الهائلة، كما أن صورة االنغالق غير ممكنة في مثل هذا العصر(.

االقتصاد  في  املتعددة  املجاالت  من  ويستفيد  ينفتح  أن  املسلم  فبإمكان  كال، 
وكافة  واألدب  والتاريخ  والقانون  واإلبداع  والثقافة  والتربية  واإلدارة  والسياسة 
الشبهات  لتيار  قلبه  فيفتح  ينفتح  ألن  حاجة  وال  إلــخ،  التجريبية...  العلوم 
ليفسده ويظلمه، كما أن حالة االنفتاح ال تؤدي ضرورة إلى كسر خاصية الشموخ 

واالعتزاز باألصول والثوابت لدى الشاب املسلم.

)1( املصدر السابق: 168/1.
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ي التفاصيل الكثيرة التي تثيرها مفردة  ساعدني – أيها القارئ الكرمي - لتخطِّ
)األسلمة(، وأمتع بصرك معي باملعنى اجلميل الذي يبهر الناظرين في جمالية هذه 
األسلمة، ما أروع اجنذاب النفوس إلى دينها وحرصها الشديد على انسجام حياتها 
مع ما يريده الله منها، حضوره العميق يجعل أي سلوك أو منتج مخالف للدين 
سببًا إلثارة الوخز والتأنيب الذي يشتعل في الضمائر فال يتوقف إال بإصالح هذا 
السلوك، وهو ما أحيا أي مشاريع تسعى لألسلمة مهما كان اختالفنا في تقوميها.

لم تقف ظاهرة األسلمة على البحث في مشروعية بعض املنتجات واملتغيرات 
املعاصرة، بل شملت حتى األفكار واالجتاهات املنحرفة، فالصوت الفكري الذي 
كان يقدم نفسه نّدًا للخطاب اإلسالمي ويسلك في مسار معاكس للرؤية الدينية 
رجع صداه ليبحث في التراث والنصوص واألقوال اإلسالمية عما يسند اجتاهاته 
درُّ  فلله  شملت،  من  في  األسلمة  ظاهرة  فشملتهم  الناس،  لدى  مقبولة  لتكون 

املسلمني أي عظمة لإلسالم تسكن في أهداب نفوسهم.

أسلمة العلمانية
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املثير لالنتباه: أن ظاهرة األسلمة شملت حتى الفكرة الَعلمانية ذاتها؛ فالفكر 
العلماني الذي نشأ منابذًا للخيار اإلسالمي - حتديدًا - ما دار عليه الزمان حتى 
مون أنفسهم مجتهدين في فهم النص الشرعي ومستمسكني  صار العلمانيون يقدِّ
بتفسير من تفسيراته ومعتمدين على أقوال املذاهب وفتاوى العلماء.ومعتضدين 
ابن حزم  القرافي وظاهرية  والتصرفات عند  الطوفي  الشاطبي ومصلحة  مبقاصد 

واجتهادات عمر بن اخلطاب...!

يعني هذا: أن جمال هذه األسلمة يجب أن ال يخدع العني عن إبصار أشكال 
التحريف التي تأتي على األحكام الشرعية في ثناياها، بغضِّ النظر عن الدوافع 

النبيلة التي قد حتركها.

أسلمة العلمانية تأيت على مستويني:

وتشمئزُّ  الدين  جتاه  عدائي  مبوقف  حتتفظ  التي  املتطرفة:  العلمانية  مستوى 
من كافة مظاهر للتدين، فهذه علمانية مكشوفة وغير جذابة، ومحاولة أسلمتها 
بجعلها غير معادية لإلسالم عملية استهالك رخيصة ال تتجاوز في تأثيرها حدود 

مساحة التصوير التي تتحرك فيها.

م وجود الدين، وتؤمن بضرورة مراعاته  فًا: وهي التي تتفهَّ مستوى العلمانية األقل تطرُّ
مكونًا للمجتمع في ما دون مستوى القانون واإللزام، فهو موجود كخيار شخصي وقيم 
محفزة نحو العمل والتنمية لكنه مقصى متامًا عن التأثير على القوانني أو احلريات أو تقدمي 

أي تفسير لها.

بعض  لدى  مفاهيمه  بت  تسرَّ الذي  اخلطر  املفهوم  هي  الَعلمانية  الدرجة  هذه 
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الناس من دون أن يشعر، حتى جاءت بعض احملاوالت والتفسيرات التي تسعى 
من  عــدد  فاندفعت  اإلســالمــي،  السياسي  واملفهوم  املفهوم  هــذا  بني  توفِّق  ألن 
التفسيرات املختلفة التي تسعى لتقدمي النظام السياسي اإلسالمي بكيفية متالئمة 

رات املؤسلمة للعلمانية: ر العلماني، ومن هذه التصوُّ مع هذا التصوُّ

التصور األول: أن النظام السياسي في اإلسالم جاء مببادئ وكليات عامة ولم 

العدل  من  العامة  املبادئ  تطبيق  هو  فالواجب  محددة؛  وتشريعات  بأحكام  يأت 
واحلرية والشورى واملساواة وأما كيفية ذلك فهذا مما ُيخَتَلف في تقديره كلَّ عصر.

األحكام  بعض  مع  مشكلتهم  ألن  العلمانية  للفكرة  جــدًا  لذيذ  ر  تصوُّ وهــذا 
أنها واسعة ومرنة  املبادئ والكليات فمن خاصيتها  الشرعية، وأما  والتفصيالت 
ميكن الدخول واخلروج منها بكل اطمئنان، وحني نقول: إن اإلسالم جاء مببادئ 
السياسي  النظام  في  يأت  لم  اإلسالم  أن  الكالم  هذا  فنهاية  بتشريعات  يأت  ولم 
يوجد  ال  واحلضارات،  األمم  كل  عند  موجودة  الكليات  هذه  ألن  يذكر؛  بشيء 
ومحدداتها  تفاصيلها  ثقافة  لكل  أن  غير  املبادئ،  بهذه  يأخذ  ال  الدنيا  في  أحد 
لة لهذه املبادئ فإننا في احلقيقة  لهذه املفاهيم، وحني نلغي األحكام الشرعية املفصَّ
قد ألغينا احلكم اإلسالمي؛ ولهذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )من استحل أن 
يحكم بن الناس مبا يراه هو عداًل من غير اتباع ملا أنزل اهلل فهو كافر()1(؛ ألنه في 
احلقيقة لم يأخذ من اإلسالم بشيء فالكليات معنى ذهني جتريدي ال يقوم بدون 

تفصيالت وتفريعات.

يقولون نأخذ بـ )الكليات دون اجلزئيات( و بـ )األصول دون الفروع( أو بـ )املبادئ 

)1( منهاج السنة: 130/5.
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إلشكالية  مختلفة  صيغ  ها  كلَّ الوسائل(...  دون  )املقاصد  بـ  و  التشريعات(  دون 
الفروع  تبتعد  وحني  التأثير،  عن  الشرعية  األحكام  بعض  إبعاد  إشكالية  واحــدة، 
واجلزئيات فإن الكليات واملقاصد التي يؤتى بها تكون مقاصد وكليات أخرى ليس 
ر  ي الشرعي معتمد ومفسَّ هي الكليات واملقاصد الشرعية؛ فاملقصد الشرعي والكلِّ

بجزئياته وفروعه الشرعية)1(.

ال تقل: هذا حكم جزئي أو ظنِّي أو مختلف فيه، فأبدًا - والله - ال ميكن أن 
يهون في قلب مسلم إبعاد أو حتريف أي حكم شرعي ألي سبب كان وهو يقرأ 
ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم  قوله - تعالى -: }َوَما َكاَن ِل�ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى الَلّ

اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم{ ]األحزاب: ٣٦[.

التصور الثاين: أن النظام السياسي في عصر اإلسالم كان يقوم على رابطة 

فأصبحت  عصرنا  في  الوضع  هذا  تغير  وقد  الزمان،  ذلك  بظرف  مرتبطة  دينية 
فكافة  وحينئٍذ  الدينية،  ال  الوطنية  الرابطة  هي  الناس  أفــراد  جتمع  التي  الرابطة 
سيتم  ومعها  تاريخية،  أحكام  هي  السياسي  باجلانب  املتعلقة  الشرعية  األحكام 

ص من إشكالية حضور الدين في النظام السياسي. التخلُّ

نكون  أن  بعد  إال  نهايتها  إلى  فلن نصل  القول  لوازم هذا  وحني منسك خيوط 
قد نكثنا الغزل عن رسالة اإلسالم بالكليَّة؛ ألن بإمكان أي أحد أن يلغي أي حكم 
شرعي أراد بسبب أن هذا احلكم كان مرتبطًا بظرف زمني قد انتهى، بل حتى الصالة 
كان  زمني  ظرف  في  نشأت  عبادات  إنها  يقال:  أن  ميكن  واحلج  والصيام  والزكاة 

)1( ينظر في موقع اجلزئيات والفروع من املقاصد: املوافقات للشاطبي: 372/2  - 374.
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الناس فيه بحاجة إلى التعبد بطريقة معينة)1(، فحقيقة هذا القول أنه جعل جزءًا من 
النص الشرعي في املوضوعات السياسية نصًا تاريخيًا مختصًا بالبيئة والزمان الذي 

نزل فيه، وهو خلل يحدث هزة في أصل منهجية التعامل مع النص الشرعي.

ر أن الدين كان هو رابطة املسلمني في ذلك الزمن مصادفة   هذا التفسير يتصوَّ
ينطق   - د  ُيــرِ لم  وإن   - احلقيقة  في  فهو  إال،  ليس  التاريخي  الظرف  مع  وتوافقًا 
باملفهوم العلماني في جعل الدين عالقة فردية ال تتصل بالسلطة، فحني ارتبطت 

. فإمنا كان لظرف زمني معنيَّ

الزم هذا الكالم: أن أحكام الشريعة املتعلقة بالكفار واجلهاد واحلريات ونحو 
فهذا  الزمان،  ذلك  ظــروف  فرضتها  استثناء  كانت  احملضة  الدينية  املعاني  هذه 
يستبطن انتقاصًا لها حيث لم يكن التزام املسلمني لها في زمن مضى راجع لكمالها 
وشرفها وإمنا حلال زمانهم فقط، وهي تنظر لإلسالم بالعني العلمانية التي ال تفقه 
ْنَيا َوُهْم  َن اْل�َحَياِة الُدّ من مصاحلها إال ما كان متعلقًا مبعيشتها الدنيوية }َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمّ
َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن{ ]الروم: ٧[ وتنسى في غمرة انبهارها بالنموذج السياسي 
املادي أن املصالح الدينية هي األصل والغاية في رسالة اإلسالم حتقيقًا لغاية الله 
في اخللق }َوَما َخَلْقُت اْل�ِجَنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُبُدوِن{ ]الذاريات: ٥٦[  فمصلحة الدين 

هي األصل في الرسالة وليست استثناء عارضًا جاء لظروف الزمان.

التصور الثالث: أن اإلسالم ليس فيه إلزام وإكراه وإجبار؛ وإمنا هو اختيار 

إال  ليس  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمــر  قضاء،  ال  دعوة  دين  فهو  ورغبة، 
إلزام، وتسير معهم في هذا املضمار حتى تصل  أو  فيه منع  نصح وتذكير وليس 

)1( وقد قيل!
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وإياهم إلى أنه ال وجود إللزام أو منع منطلق من رؤية دينية، فيتم تخفيض احلكم 
اإلسالمي من خاصية القانون والنظام إلى مستوى النصح والتذكير والدعوة، وهو 
مستوى يروق جدًا للنخب العلمانية لكنه منابذ لشريعة من يقول »من رأى منكم 
التغيير  املنكرات هو  التعامل مع  بيده...«)1( فجعل أول درجات  فليغيره  منكرًا 
بالقوة، وليس َثم إشكال في تقييد استعمال القوة لتكون بيد السلطة أو يكون َثم 
ه إن أدى إلى إزالة خاصية  ضوابط لألمر باملعروف والنهي عن املنكر لكن هذا كلُّ
املنع واإللزام في النظام السياسي فهو في احلقيقة قماش أسلمة يستر احملفور من 

العلمانية.

التصور الرابع: ال يشك بوجود أحكام متعلقة بالنظام السياسي غير أن كونها 

أما  الناس ويختاروها.  ها  التنفيذ إال بعد أن يقرَّ محرمة أو واجبة ال يجعلها قيد 
قبل اختيار الناس فال يتم فرض أي حكم مهما كان؛ ليس ألنه غير شرعي، بل 
ألن الفرض السياسي يحتاج هو إلى مشروعية أخرى وهي - حتديدًا  - ال تكون 

مستمدة إال من الناس.

هذا التصور يقوم على اعتبار أن َثمَّ مشروعيتن: مشروعية دينية يكون النص هو 
الذي يفسرها، ومشروعية سياسية تأتي وُتسَتَمد من الناس، وهذه فلسفة منبثقة 
من الوعي العلماني الذي يعزل الدين عن احلكم السياسي فيجعل مشروعيته منفكة 
عن املشروعية السياسية، وأما في التصور اإلسالمي فليس َثمَّ مشروعيتان؛ إمنا 
مه الله فهو حرام على الفرد واملجتمع، وما أوجبه  هما مشروعية واحدة، فما حرَّ
الله فهو واجب على الفرد واملجتمع، فدور الناس هو تنفيذ األحكام الشرعية ال 

)1( أخرجه مسلم: 69/1 برقم 49.
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في تشريعها ابتداء، فاحملرمات الشرعية يجب منعها والواجبات الشرعية يجب 
القيام بها، واملسلم حني يدخل في اإلسالم فإنه ضرورًة يكون ملتزمًا بأن اإلسالم 
هو الذي يحكمه فال حاجة ألن يسأل أو يبحث معه عن رغبته في حكم اإلسالم.

هذا التفسير يثير شهية العلمانين كثيرًا:

عن  الشرعي  احلكم  يقزم  الذي  العلماني  الوعي  ذات  من  ينطلق  أواًل:  ألنه   
املستوى السياسي.

الفضاء  في  يختارون  ال  الناس  أن  مستوعب  العلماني  الذكاء  ألن  وثانيًا: 
املجرد؛ وإمنا يوضع لهم اإلطار املقيَّد الذي يصوتون فيه وال يخرجون عنه؛ فحني 
يقوم اإلسالميون بإبعاد الشريعة عن اإللزام إال بعد اختيار الناس فالذي حصل هو 
أن الشريعة لم تعد هي التي تضع اإلطار، ليكون من السهل جدًا بعدها أن تأتي 
الناس فيه، فيكون  الذي يصوت  التي متأل هذا اإلطار  الفكرية األخرى  املنظومة 
إطار التصويت بيد املنظومة الفكرية الليبرالية، وحينها فلن ُيعَرض احلكم الشرعي 
- أساسًا - على الناس لينظر في اختيارهم؛ ألن احلكم الشرعي سيكون حينها 
اإلطار  وضعت  التي  العلمانية  املنظومة  حتكمها  التي  واحلقوق  للحريات  منافيًا 

الذي يحكم اختيار الناس.

هذه بعض التفسيرات املؤسلمة للفكرة العلمانية، تتفق جميعًا على محاولة 
تصطدم  لكنها  العلمانية،  والفلسفة  اإلســالمــي  السياسي  النظام  بــني  التلفيق 
باألحكام الشرعية امللزمة في النظام السياسي اإلسالمي، األحكام الصادرة عن 
تصور ديني ما عاد محبذًا في الثقافة العلمانية املعاصرة؛ فبداًل من التسليم لهذه 
إَذا  اْل�ُمْؤِمِننَي  َقْوَل  َكاَن  َا  }إَنّ األحكام واالنقياد لها وأن يقول املسلم ما أمره الله: 
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لت  حتوَّ  ،]٥١ ]النور:  َوَأَطْعَنا{  َسِمْعَنا  َيُقوُلوا  َأن  َبْيَنُهْم  ِلَيْحُكَم  َوَرُسوِلِه  ِه  الَلّ إَلى  ُدُعوا 
بالهندام  منها  للخروج  قراءتها وفحصها  إعادة  بد من  هذه األحكام إلشكالية ال 
الالئق، وعظمة الله في قلب املؤمن ُترِعد فرائصه وترهب أركان قلبه من التسامح 
مع أي حتريف ألي حكم شرعي، والغيورون على دين الله من الدعاة والعاملني 
قدرها،  حقَّ  وتقديرها  اإلسالم  أحكام  بتعظيم  الناس  َأْولــى  هم  اإلسالم  لنصرة 
أحكام  في  فلهم  شرعي  حكم  أي  تطبيق  في  احلال  ر  ويتعسَّ الواقع  يضيق  وحني 
الضرورة واحلاجة مندوحة عن حتريف أي حكم شرعي؛ فاملتغيرات لها اجتهادها 
ُه َنْفًسا إاَلّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[،  من دون أن ترجع على  : }ال ُيَكِلُّف الَلّ اخلاصُّ

املفاهيم واملعاني الشرعية بالتغيير والتحريف.
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من  فإن  احلقائق(،  وميزان  معيار  هما  والسنة  )الكتاب  أحدهم:  يقول  حني 
الرائع حقًا أن يكون َثم اتفاق قطعي على هذه القاعدة؛ فهو كالم بدهي ضروري 
الذي  املعيار  هما   # الله وسنة حبيبنا محمد  فكتاب  بال؛  ذو  أحد  فيه  ينازع  ال 
املطلق  ونقيِّد  الباطل  ونــردُّ  الصحيح  فنقبل  املفاهيم،  به  وتقاس  األمــور  به  توزن 
ل املجمل ومنيِّز املشتبه، فلدينا معيار صحيح واضح نتمكن من خالله من  ونفصِّ
ُسوِل{ ]النساء:  ِه َوالَرّ الَلّ وُه إَلى  َفُرُدّ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء  متييز األمور وفحصها: }َفإن 

٥٩[  }َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشورى: ١٠[.

أثرها  ويضعف  النظري  اجلانب  في  بدهية  أحيانًا  تبقى  القاعدة  هذه  لكن 
في امليزان العملي؛ إذ إن هذا املعيار وامليزان الشرعي ينكسر أحيانًا فال يكون 
معيارًا، بل يبقى نورًا محجوبًا زاحمته معايير ُأخَرى وشاركته في أحقية الوزن 

والقياس.

المعيار المنكسر
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من الذي كسر هذا املعيار؟

التسليم لله ولرسوله # ليس شأنًا معرفيًا محضًا يحسبه الشخص بدقة كما 
يحسب املسائل الرياضية، بل هو إميان وطاعة وانقياد وخضوع ألمر الله، فكلما 
القاعدة،  لهذه  وتطبيقًا  التزامًا  أكثر  كان  قلبه  في  الشرع  وعظم  املرء  إميان  ازداد 
حتى  وتضعفه  عليه  فتضغط  املعيار  هذا  على  تأتي  كثيرة  عوامَل  َثم  فإن  وحينها 
املقياس  في  ثابتة  تــزال  ما  كانت  وإن  عمليًا  القاعدة  هذه  أثر  فيضعف  تكسره، 

النظري.

الشرعية  األحكام  في  وسأحصره  بعاملن،  منها  اكتفي  كثيرة،  العوامل  وهذه 
السياسية:

كاسر النسبية:

قامت  أجلها  من  التي  األصيلة  الشرعية  املفاهيم  بدهيات  من  إن  تقول:  حن 
احملقق  الشامل  احلكم  وشريعته،  لإلسالم  احلكم  إعادة  هو  اإلسالمية  احلركات 
لسعادة الناس وصالح دينهم ودنياهم، يأتيك االعتراض املشهور: الشريعة على 

فهم من؟

فيها  ننطلق  رائعة  مفاهيم  كلها  واملصالح  واحلــريــات  احلقوق  تقول:  وحن 
قيمها  بحسب  ثقافة  كل  متلؤها  عامة  كليات  فهذه  الشرعية،  وأصولنا  قيمنا  من 

ومعاييرها، يالحقك ذات االعتراض: احلقوق واحلريات الشرعية َفْهم من؟

ردٍّ  أو  عليها  تعدٍّ  أي  فيرفضون  الشريعة  أحكام  على  املصلحون  يغار  وحن 
ألحكامها يأتيك ذات االعتراض: هذا التعدي على الشريعة مبفهوم من؟
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ويكسر  قيمته،  من  الشرعي  املعيار  ليفكك  من؟(  فهم  )على  يأتي  وهكذا، 
عروشه،  على  خاويًا  خاماًل  بناء  الشريعة  لتكون  اعتباره،  من  اإلسالمي  امليزان 

ليس له إال القيمة الشكلية الروحية، لكنه معيار محايد ال يقيس وال يوزن.

فألننا ال ندري )على أي فهم تكون هذه الشريعة؟( نطالب باحلكم السياسي 
القـائم على املسـاواة املطَلَقة وحكم النـاس مبا يشـتهون، ويبقى الدين شـأنًا خاصًا 

ال اعتبار له في حكم الناس ألننا ال ندري ما هو!

ُيرَجع  الشريعة( تصبح مصمتة ال  هذه  تكون  فهم  أي  ندري )على  وألننا ال 
إليها في مفاهيم احلقوق واحلريات والعدل واملصالح بل يكتفى باملصالح الدنيوية 

البحتة التي يتفق عليها اجلميع وال اعتبار للدين الذي ال يدرى ما هو!

العبرة هو اختيار  الشريعة؟( جنعل  أي فهم تكون هذه  وألننا ال ندري )على 
تذكر  أن  لك  وليس  مبشروع،  فليس  وإال  املشروع  فهو  اختارته  فما  األكثرية؛ 

الشريعة ألن الشريعة هذه على فهم من!

الباب ثم ذهبنا جنري خلفها؛ ُأخرجت ألنها  العلمانية من  وهكذا، أخرجنا 
تعارض حكم اإلسالم وترفض أصوله، وذهبنا إليها ألننا أصبحنا ال ندري ما هو 
اإلسالم وال على أي فهم تكون شريعته، فالنتيجة النهائية: جتاوز إشكالية رفض 

الدين إلى إشكالية القبول به هالميًا ال يدرى ما هو!

يتكرر منذ قدماء  ما زال  الذي  الشهير،  النسبية  فهم؟( هو سؤال  أي   )على 
اليونان ومرَّ في طريقه فجرف من أهل الضالل والبدع والتحريف َمن  الفالسفة 
واحليرة  بالشك  القلوب  إغــراق  في  متواصل  اجلــارف  مسيره  يــزال  ومــا  جــرف، 
والتيه، حرمهم من حالة الطمأنينة التي مينُّ الله بها على من يشاء من عباده، وله 
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يقينهم  إضعاف  أو  فيه  شكهم  أو  لدينهم  الناس  بعض  ترك  في  السوء  عميق  أثر 
مع  فيمارس  الالمباالة  حالة  إلــى  الناس  ببعض  أدى  ورمبــا  قلوبهم؛  وطمأنينة 
الشريعة حالة )اإلعــراض( من دون بحث عنها وال رفض لها، وهي صفة أهل 
ْن  ِمّ َتْأِتيِهم  }َوَما  الكفر، اإلعراض حني تيأس نفوسهم من الوصول إلى اليقني: 
ا ُأنِذُروا  ِهْم إاَلّ َكاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضنَي{ ]األنعام: ٤[، }َواَلِّذيَن َكَفُروا َعَمّ ْن آَياِت َرِبّ آَيٍة ِمّ

ُمْعِرُضوَن{ ]األحقاف: ٣[.

نعم، لو كان األمر متعلقًا مبسائل ظنية أو أحكام اجتهادية أو في املساحة التي ال 
نصوص قطعية فيها أو كان من الوقائع املتجددة التي حتتاج إلى اجتهاد جديد، ونحو 
هذا مما هو مندرج في مساحة االجتهاد والتقدير التي يتطلب املسلم فيها أرجح ما 
يراه حقًا، فاخلالف هنا أهون بكثير، مع أن سؤال النسبية له تأثير سلبي هنا أيضًا، 
فبداًل من أن يسير املسلم خلف )األرجح دلياًل( يتوجه من حيث ال يشعر إلى حيث 

)األيسر( حكمًا أو األقرب للواقع.

النصوص  وفي  القطعية  األصــول  في  النسبية  ســؤال  يالحقك  أن  اإلشكالية 
يجب  ما  فيها  املسلم  يقول  أن  من  وبــداًل  عليها،  املجمع  األحكام  وفي  الظاهرة 
ِه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا  َا َكاَن َقْوَل اْل�ُمْؤِمِننَي إَذا ُدُعوا إَلى الَلّ عليه: }إَنّ
َوَأَطْعَنا{ ]النور: ٥١[  أصبح البعض يسأل ما هي الشريعة التي تريدون؟ فكأن ثمَّ 

م لها. اشتراطًا مسبقًا في أن تكون الشريعة َمْرضيَّة عنده قبل أن يسلِّ

سؤال النسبية ال يتحرك إال حيث يجب اإلميان، ال أحد يسأل في مجاالت 
فهم  أي  عن  )اإلنسانية(  أو  )العدالة(  أو  )احلقوق(  أو  )احلرية(  أو  )الدميقراطية( 

تكون! 
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هذا هو كاسر النسبية، يأتي على معيار االحتكام إلى الكتاب والسنة فيهشمه، 
وكلما ضعف التسليم في القلب زاد هذا املعيار في االنكسار.

هذا هو الكاسر األول، فأما الكاسر الثاني فسيأتيك بعد متابعة هذه األمثلة:

غزو  لنفسك  شرعت  إذا  ألنــك  الطلب؛  جهاد  مبشروعية  يقول  أن  يرفض 
اآلخرين فإن هذا يعني مشروعية غزوهم وقتالهم لك.

الذين  يقتلوا  أن  لهم  يشرع  هــذا  ألن  املــرتــد؛  بقتل  تقول  أن  لك  يجوز  وال 
يدخلون في اإلسالم في أوطانهم.

وال يجوز أن تقول مبنع نشر الكفر والضالل؛ ألنك تشرع لهم أن مينعوا نشر 
اخلير واإلسالم.

وال يجوز أن تدعم إخوانك املسلمني املضطهدين؛ ألنك تشرع لآلخرين أن 
يدعموا إخوانهم في أوطان املسلمني.

يتساءل بحرارة: كيف جتيز لنفسك جهاد الطلب وقتل املرتد ونشر اخلير ودعم 
املضطهدين وال تبيح لآلخرين أن يفعلوا مثل ما تفعل؟

هذا هو الكاسر الثاني: مساواة احلق بالباطل، فللباطل من املشروعية مثل ما 
أمرًا مشروعًا مستمدًا من شريعتك ألن  تفعل  أن  بسواء، فال يجوز  للحق سواء 
اآلخرين سيفعلون مثله، فيجب ترك فعل احلق ألجل أن تكون عاداًل مع الباطل، 
أن  تفعل احلق فيجب  أن  أن متنع احلق! وكما من حقك  الباطل يجب  فكما متنع 

جتعل للباطل مثله وإال وقعت في الظلم!

غفل في غمراِت وهِم املساواة املطلقة بن احلق والباطل عن أمور عدة:
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الكتاب  هو  منطلقه  أن  وهو  والــضــروري؛  البدهي  املعيار  عن  غفل  األول: 
التي  الناس  مفتقدات  في  وليس  الوحي  هو  احلق  معرفة  في  فمرجعيته  والسنة، 
بكل  سيأخذ  أنه  دام  ما  والسنة  الكتاب  معيارية  قيمة  فما  خاللها؛  من  يفكرون 

املعايير األخرى؟

الثاني: أن اآلخرين ال ينطلقون في تصوراتهم بناًء على مقارنتها بتصوراتنا، 
فهم ينطلقون بناء على ثقافتهم ومصاحلهم؛ فمن الوهم الكبير أن يتخيل أحد أن 
أباحوا  شيئًا  لهم  أبحنا  فإذا  نظامنا،  بحسب  ونظمهم  حياتهم  يكيِّفون  اآلخرين 
لنا مثله وإال حرموه، ال أحد يفكر بهذه الطريقة، فهو خيال خاطئ رجع فأفسد 

وكسر املعيار.

الثالث: أنه ال وجود ملفاهيم كونية كلية متَفق عليها ينطلق منها الناس جميعًا؛ 
فحني تتحدث عن العدل والظلم واحلق واخلير والشر فكلٌّ له تفسيراته وتقديراته 
لهذه املفاهيم، وكل قول تراه حقًا يوجد في املقابل من يراه باطاًل، وكلُّ أمانة يوجد 
من يراها خيانة، ال ميكن وضع قواعد كلية يتفق اجلميع في النظر إليها فيتوحدون 
في حكمها على اختالف زوايا نظرهم، وإن أمكن اتفاقهم في كثير من جزئياتها.

الرابع: أنه يساوي بني احلق والباطل، فيرى أن للباطل أن يفعل مثل ما يفعل 
اْلَباِطَل{  َوُيْبِطَل  اْل�َحَقّ  }ِلُيِحَقّ  بينهما  الله  احلق، وهذا مساواة بني أمرين قد فرق 
ُكُموَن{ ]القلم:  ]األنفال: ٨[، }َأَفَنْجَعُل اْل�ُمْسِلِمنَي َكاْل�ُمْجِرِمنَي #^٣٥^#( َما َلُكْم َكْيَف َتْ
٣٥ - ٣٦[ فاحلق يجب نشره وحفظه والدفاع عنه والباطل يجب ردعه؛ فال يساوى 
الله ويسعى حلرب دينه، هذه مساواة باطلة  الله مبن يحاد  أبدًا من يدعو لتوحيد 
ومخالفة للعدل؛ فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس هو املساواة املطلقة 
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بني األشياء ولو اختلفت، بل إن املساواة بني احلق والباطل ظلم محض؛ إذ قد 
فرق الله بينهما }َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم الَلُّه{ ]البقرة: ١٤٠[؟

منكسرًا  ومعيارًا  ميزانًا  والسنة(  الكتاب  إلى  )الرجوع  قاعدة  تبقى  وهكذا: 
ال يؤدي غرضه في بعض القضايا؛ ألن املعيار العلماني القائم على حتييد الدين 
واملساواة التامة بني احلق والباطل كان مزاحمًا وحاضرًا، ورمبا يتبرأ كثير من الناس 
يكون  حني  الشرعي  فاملعيار  بالدعوى؛  ال  بالواقع  العبرة  لكن  النتيجة  هذه  من 
مستقيمًا فال بد أن يكون له أثر في الوزن والقياس، أما حني يكون ساكنًا جامدًا 
ى كذلك، وللمفاهيم الغربية  فإنه معيار منكسر ما عاد معيارًا وإن كان ما زال يسمَّ
بعض  وقلوب  عقول  على  رهيب  أثر  واإلعالمية  السياسية  قوتها  على  معتمدة 
الناس، متارس الضغط عليها حتى تضعف معيارية الشريعة لديها ورمبا تنكسر أو 

يكون أكثر اعتزازًا وثقة فال تزيدها هذه اإلشكاالت إال إميانًا وتسليمًا.
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تعتبر مقولة جنم الدين الطوفي الشهيرة: )تقدمي املصلحة على النص( من أشهر 
بساطًا  لتكون  توظيفها مبهارة  العصر؛ ألنه مت  والفكرية في هذا  الفقهية  املقاالت 
يسير عليه أي حتريف معاصر يرغب في تخطي بعض النصوص الشرعية، ومع 
العلمية احلثيثة في توضيح هذه القضية وبيان الشذوذ واخللل فيها إال أن  اجلهود 
املقالة الطوفية ما تزال حاضرة في أي مشهد ثقافي يرغب في حذف بعض أحكام 

الشريعة.

نريد أن نقف مع القضية يف سؤالني جوهريني:

ما قصة هذه املقالة؟

وما عالقة التحريف املعاصر للشريعة بنظرية الطوفي؟

تبدأ القصة: من أن جنم الدين الطوفي - رحمه الله - وهو من فقهاء وأصوليي 
احلنابلة املبرزين )ت 716هـ( ملا جاء في كتابه )شرح األربعني النووية( إلى حديث 

مع نظرية المصلحة عند 
نجم الدين الطوفي
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ر فيه أن الضرر والفساد منفي عن الشريعة وأن النصوص  »ال ضرر وال ضرار« قرَّ
نفي  على  بعمومه  يدلُّ  احلديث  هذا  وجعل  املصالح،  اعتبار  على  دالة  الشرعية 
معارضًا  قطعيًا  النص  كان  فإن  فسادًا  يوهم  ما  النصوص  في  جاء  فإن  الفساد؛ 
للمصلحة من كل وجه فال اعتبار للمصلحة، وإن كان النص ظنيًا ووجد دليل آخر 
يسنده فال اعتبار للمصلحة أيضًا، وإن كان لم يسند بدليل فإن أمكن اجلمع بني 
النص واملصلحة فحسن، وإن لم يكن فإن كان في العبادات واملقدرات فال اعتبار 
البيان والتخصيص  النصِّ من باب  مت املصلحة على عموم  للمصلحة، وإال قدِّ

لعمومها ال من باب االفتيات عليها)1(.

فخالصة األمر في نظرية الطوفي أنها تقوم على خمس قواعد جوهرية:

م على النصوص القطعية. 1 - املصالح ال تقدَّ

2 - املصالح ال تقدم على النصوص الشرعية املتعلقة بالعبادات واملقدرات.

الشرعية  الدالئل  جاءت  التي  الشرعية  املصالح  هي  املقصودة  املصالح   -  3
باعتبارها.

4 - أنه ال ُيلجأ إلى تقدمي املصالح إال بعد تعذر اجلمع بني املصلحة والنص.

5 - أن تقدمي املصالح هو من باب تخصيص العموم وليس من االفتيات أو 
الردِّ الكلي للنص الشرعي.

في  األصوليني  عموم  تقرير  عن  بعيدًا  يكن  لم  الطوفي  تقرير  أن  األمر  فحقيقة 
األصوليون  يقرر  النص(؛ حيث  )تخصيص  الشهير  األصولي  املبحث  في  املوضوع 

)1( انظر: التعيني شرح األربعني، للطوفي، ص 236 - 241.
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أن عموم النص قد يكون ضعيفًا أو محتماًل لبعض األفراد فيتم تخصيصه بناًء على 
نص آخر أو قياس أو مصلحة ضرورية أو حاجية مالئمة للشريعة، مع اختالف بينهم 
في مدى إعمال هذه القاعدة وفي املسميات األصولية التي يطلقونها على هذا الباب، 
فحقيقته في النهاية أنه من تخصيص النص بالنص، ومن إعمال النصوص جميعًا، 

ومن منهجية دفع التعارض عن النصوص)1(.

فالطوفي لم يخرج عن قاعدة األصوليني هذه، لكن تعبيره عن رأيه الفقهي 
الدليل  بًا مع  قًا، وال مهذَّ النص( لم يكن موفَّ الطريقة )تقدمي املصلحة على  بهذه 
الشرعي، وقد كان سببًا ألن يتخذ مسمارًا تشق به كلُّ قطعيات الشريعة، وأصبح 
باسم  الشريعة  وجه  في  ليصرخ  تائه  ف  محرِّ كلُّ  عليه  يعلو  منبرًا  بعدها  الطوفي 

الطوفي، فرحمه الله وعفا عنه.

م على النص، وهو ما يؤكد أنه ال  كما أن الطوفي لم ميثِّل للمصلحة التي تقدَّ
للنص  اجلديدة  القراءات  أصحاب  يقصدها  التي  احملضة  العقلية  املصلحة  يقصد 
وفي  باعتبارها،  الشريعة  جــاءت  التي  الشرعية  املصلحة  يقصد  بل  الشرعي، 

الباحثني  إليه بعض  )1( َحْمل كالم الطوفي على جادة عموم األصوليني في املوضوع هو ما توصل 
املعاصرين كالباحث أمين جبريل األيوبي في رسالته القيمة )مقاصد الشريعة في تخصيص النص 
باملصلحة( حيث جمع كالم الطوفي بعضه إلى بعض فحكم بناء عليه أن الطوفي غير خارج عن 
دفع  ما  وامللبسة  واملجملة  املشتبهة  العبارات  من  الطوفي  تقرير  في  أن  غير  األصولية،  املنهجية 
النص  العقلية على  املصلحة  تقدمي  الرأي وحمل كالمه على  إلى مخالفة هذا  املعاصرين  بأكثرية 
أو تقدميها على النص القطعي أو نحو هذا مما يعد فيه الطوفي شاذًا عن الطريق األصولي، ومن 
هؤالء - على سبيل املثال - مصطفى زيد في املصلحة في التشريع اإلسالمي وجنم الدين الطوفي، 
البوطي في ضوابط املصلحة في الشريعة االسالمية، أحمد الريسوني في  محمد سعيد رمضان 

نظرية املقاصد عند االمام الشاطبي، وغيرهم كثير.
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ر وجود تعاُرض بني املصلحة والنص؛ فالنص ال ميكن أن يأتي  احلقيقة أنه ال ُيَتصوَّ
مبا يعارض املصلحة، وال تأتي النصوص إال بأكمل املصالح وأنفعها، فمقصود 
الطوفي هو ما يظن أنه نص وليس كذلك؛ وإال فالنص إذا ثبت ال ميكن أن يخالف 
مصلحة  مع  أو  صريح  أو  صحيح  غير  نص  مع  املعارضة  حتصل  وإمنا  املصلحة؛ 

موهومة غير حقيقية.

وهذا يدعونا إلى السؤال الثاني:

هل طريقة بعض املعاصرين في حتريف الشريعة باسم املصلحة لها عالقة بنظرية 
الطوفي؟

الواقع أنه َثمَّ فروق جوهرية بن مقولة الطوفي وبن من يستند إليه من املعاصرين:

1 - االختالف اجلوهري في فهم املصالح: فنظرة الطوفي إلى املصالح تعتمد على 
امليزان الشرعي في تعريف وحتديد املصلحة؛ فاملصالح تعمُّ ما ينفع الناس في الدنيا 
واآلخرة، وشاملة ملا فيه حفظ الدين والدنيا، ويندرج فيها كلُّ ما جاءت الشريعة به 
من األصول واألحكام. هذه صورة املصالح عند الطوفي وعند غيره من العلماء، 
لكن املشهد يتغير متامًا عند املتذرعني بالطوفي؛ فاملصالح عندهم مصالح دنيوية بحتة 
فقط، ال ترى أي اعتبار يذكر للمصالح األخروية، ال يكادون يفهمون شيئًا اسمه 
من  كثيرًا  ينفون  بالنظام،  له  فردي ال عالقة  ذاتي  الدين شأن  الدين؛ ألن  مصلحة 

األحكام الشرعية فال يرون فيها أي مصلحة ألنها تنافي الثقافة الَعلمانية السائدة.

 إذن، فلفظ املصلحة متَفق بني الطرفني، لكن معناه يختلف جذريًا بني من 
لها؛  علماني  مفهوم  من  ينطلق  من  وبني  للمصلحة  إسالمي  مفهوم  من  ينطلق 
ولهذا جتد أن الطوفي وغيره يرون أن اجلهاد وقتل املرتد ومنع احملرمات هو من 
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أعظم املصالح ملا فيه من حفظ مصلحة الدين، وهو الشيء املزعج لدى كثير من 
املعاصرين ألنهم يرونها أحكامًا تنافي املصلحة.

2 - االختالف اجلوهري في فهم النصوص: فالطوفي وغيره ال يتحدثون عن 
تعظيم  أهل  فهم  النصوص عليها،  فيقدمون  نصوص قطعية ذات داللة واضحة 
للشريعة وحرماتها، فهم بعيدون جدًا عن هذا الطريق الذي يريد احلداثيون تعبيده 
يه، لكن إشكالية كثير  القطعي ال يجوز ألي مسلم تخطِّ فالنص  الطوفي،  باسم 
ها محل إشكال، فكلها ال تدل على قطع وال يستمد  من احلداثيني أن النصوص كلَّ

منها يقني، وإذا سمعوا كلمة )قطعي( قالوا مباشرة: )من ميتلك احلقيقة؟(!

العبادات  فــأبــواب  الشرعية:  ــواب  األب متييز  في  اجلوهري  االختالف   -  3
فلن  الله  مراد  أنَّها   - قطعًا  املوضوع؛ ألننا علمنا -  متامًا عن  واملقدرات خارجة 
الله في حكمه وال حكمته، فال إمكانية ألي مصلحة  يجرؤ مسلم على مناقضة 
ي بعض أحكام العبادات أو احلدود  حقيقة ألن تكون مخالفة لها، فال ميكن تخطِّ
أو املواريث أو الديات أو تفاصيل اجلنايات أو الكفارات أو الِعَدد أو الطالق أو 
فيها، ألن  إمكانية ألي مصالح  رة محددة فال  النكاح؛ ألنها جاءت مقدَّ شروط 

املصلحة فيها قطعية في اتباع مراد الله.

4 - االختالف اجلوهري في منهجية النظر في النصوص: فالطوفي وغيره من 
أهل العلم يقصدون اجلمع بني النصوص، وإعمال كافة األدلة. قد يخطئ بعضهم 
وإعمالها  النصوص  بني  اجلمع  هو  العام  الكلي  املنهج  لكن  أحكامه،  بعض  في 
الدنيوية  املصالح  إعمال  على  بها  تأثر  ومن  احلداثية  الطريقة  تقوم  بينما  جميعًا، 
احملضة، ومواكبة العصر، ومسايرة التطور، ثم وجدوا أثناء ذلك نصوصًا وأدلة 
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ال تنتج ما يريدون، فاضطروا إلى تأويلها وحتريفها حتى ال تكون عائقًا عن احلداثة 
والتقدم، بل إن بعضهم لم يلتفت إليها أصاًل إال ملا رأى أن الناس منجذبون إلى 
بد من  فال  يكفي،  النصوص ال  اإلعــراض عن  أن مجرد  فُعِلم  النصوص،  هذه 
عودة إليها لتخليص العقل املسلم من االجنذاب نحوها، فشتان بني من ينظر في 
ملهمة  إال  إليها  يأتي  ر خارجها وال  يفكِّ بها ويسير وراءهــا ممن  ليهتدي  النصوص 

ص منها. التخلُّ

ال  عبئًا  النصوص  تكون  أن  هو  النص  على  املصلحة  تقدمي  في  األمــر  فنهاية 
فائدة منها؛ فاإلنسان يتبع مصاحله أينما كانت، فإن وافق املصلحة عمل بالنص 
وتلبيسًا  عبئًا  النص  وجود  فكان  باملصلحة،  عمل  خالفه  وإن  للمصلحة،  اتباعًا 
وإشغااًل للناس ال غير، وهو نتيجة طبيعية ملن ينظر للمصلحة مبعيار يختلف عن 
معيار الشريعة، فالنصوص إمنا جاءت مبا فيه مصلحة اإلنسان في الدنيا واآلخرة، 
ألنه  خاطئ؛  وســؤال  مغلوط  افتراض  املصلحة  وبني  بينها  التعارض  فافتراض 
يفترض أن النصَّ شيء يختلف عن املصلحة، بينما النصوص في احلقيقة ال تأتي 
إال بأكمل املصالح وأشرفها؛ فالتعارض ال يكون بني املصلحة والنص، بل بني 
مصالح الشريعة التي جاءت بها النصوص واملصالح الكاذبة التي تأتي بها أهواء 

النفوس.

مشهد  في  حاضرة  النص(  على  املصلحة  )تقدمي  مقولة  ستبقى  هذا  كل  ومع 
التحريف والعبث املعاصر، وسيبقى الطوفي – رحمه الله – حاضرًا على لسان 
قرون  سبعة  قبل  قيلت  عبارة  أن  أحد  خلِد  في  يــدور  كان  وما  عابث،  كل  وقلم 
ستكون ذريعة وسترًا شرعيًا ألرتال العبث الفكري املعاصر، وهذا منوذج خلطورة 
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زلة العالم التي جتعلنا نستشعر عظمة فقه عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - حني 
قال )ثالث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن واألئمة املضلون()1(.

)1( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 162/2.
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أمتنى لو كنت استطيع الوصول إلى حتديد تاريخ أول استعمال لهذا املصطلح 
في الفكر اإلسالمي، لكنه قطعًا نشأ متأخرًا ولم يكن معروفًا في التراث الفقهي 
ملجرد  بحساسية  معه  اإلنسان  يتعامل  ال  احملَدثة  املصطلحات  كبقية  وهو  القدمي، 
كونه مصطلحًا جديدًا، فال مشاحة في االصطالح وال إشكال فيها بحد ذاتها ما 
توضيح  يتم  وأن  شرعية،  مخالفة  على  حتتوي  ال  أن  بخصلتني:  محتفظة  دامت 

املقصود بها مبا يزيل اإلشكال.

اإلسالمية  الشريعة  في  واملتغيرات  للثوابت  املعاصرين  تفسيرات  نستعرض  وحني 
جندها ترجع لثالث تفسيرات رئيسية، تفسير الثوابت بالقطعيات واملتغيرات بالظنيات، 
باألصول  الثوابت  تفسير  أو  فيه،  باملختلف  واملتغيرات  عليه  باملجمع  الثوابت  تفسير  أو 

واملتغيرات بالفروع.

الكلية  األصول  هي  فالثوابت  واحد،  ملعنى  ترجع  التفسيرات  هذه  وحقيقة 
القطعية املتفق عليها، والظنيات هي ما كان دون ذلك من الظنيات والفروع.

أين الثوابت والمتغيرات؟
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تفسير  يتم  أن  فيه أي إشكال، فال غضاضة في  ليس  املصطلح  تفسير  ويبقى 
الثوابت واملتغيرات بأي معنى يتم االتفاق عليه.

إذن أين اإلشكال؟

التصورات  وفي  التقسيم،  هذا  على  تترتب  التي  األحكام  في  هو  اإلشكال 
التي تبنى على هذه التفسيرات؛ فسؤال: أين الثوابت واملتغيرات؟ ليس مشكاًل 

كسؤال ما الذي سيترتب على تفسير الثوابت واملتغيرات؟

فيه  ليس  باملتغيرات،  غيرها  وتسمية  بالثوابت،  الشريعة  أحكام  بعض  فتسمية 
إشكال كبير ما دام أنه محصور في التسمية واالصطالح، إمنا اإلشكال في ما يترتب 

على هذا التقسيم.

الثوابت  بــني  الــفــروق  ويقيم  صحيح  بشكل  املقصود  ر  يفسِّ الــنــاس  فبعض 
من  كثيرًا  التقسيم  هذا  على  يبنون  وآخــرون  صحيحة،  شرعية  برؤية  واملتغيرات 

األحكام الباطلة.

فبعضهم يرتب على هذا التقسيم تصورًا يقوم على أن الثوابت هي األحكام 
الشرعية التي يجب اخلضوع لها، وأما املتغيرات فهي خارج الشريعة وهي مجرد 
اجتهادات ميكن أن يأخذ الشخص منها ما يشاء، فالعبرة مبقاطع اإلجماع، وأما 
ما حصل فيه االختالف فاإلنسان منه في سعة، يأخذ منه ويذر بحسب ظروف 

املرحلة وما يحقق املصلحة وما يتالءم مع تطور املجتمع.

، ألنه يلغي دائرتني واسعتني من الشريعة هما األوسع من  وهذا تفسير مختلٌّ
أحكام اإلسالم، وهما دائرتا )الظنيات( و )املختلف فيه(.
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فدائرة الظنيات: هي أحكام شرعية ثابتة وملزمة ويجب اتباعها، وأما تسميتها 
فالظن  ملزمة،  غير  أو  الشريعة  خارج  أنها  يعني  ال  اصطالح،  مجرد  فهو  بالظنية 
توقن  فأنت  باحلكم،  اإلميــان  مرتبة  في  وليس  باحلكم  اجلزم  مرتبة  في  هو  واليقني 
باحلكم بشكل يقيني قطعي أو يغلب على ظنك مبا يوجب العمل به، ال أن تثبت 
عليه  اليقينية  الــدالئــل  جــاءت  قطعي  الشرعية  األحــكــام  فبعض  تنفيه؛  أو  احلكم 
فيه  والزنا، وبعض األحكام جاءت  والربا  والزكاة وحترمي اخلمر  الصالة  كوجوب 
دالئل أقلَّ من ذلك، لكن هذا ال يعني أنه ليس حكمًا شرعيًا، وال أن أمر اإلميان 
أن  بها واجــب، غير  العمل  بل  ترك،  به وإن شاء  إن شاء عمل  لإلنسان  يرجع  به 
مراتب اإلميان تختلف فدرجة اإلميان بحرمة الزنا ليست كدرجة اإلميان بحرمة النظر 
احملرم، ودرجة اإلميان بالسنة املتواترة ليس كدرجة اإلميان بالسنة اآلحاد، وذلك 
به كالشهادتني،  الشريعة ما هو فرض ال يدخل اإلنسان اإلميان إال  مثل ما أن من 
ومنها ما هو فرض يخرج من اإلميان بتركه كالصالة، ومنها ما هو فرض يضعف 
اإلميان وال يزيله كترك احلج ومنها ما هو دون ذلك، لكنها جميعًا داخلة في أحكام 

اإلسالم وإن تفاوتت في قوتها.

فالغلط في هذا التفسير أنه جعل دائرة )الظنيات( من املتغيرات غير امللزمة، 
ر فيه أن كلمة )الظن(  م فاسد، تصوَّ فنفى جملة واسعة من أحكام الشريعة لتوهُّ
تعادل في لغتنا العامية التوقع والتوهم والشك، وهي ليست كذلك، بل أحكام 

ثابتة وصحيحة.

الدائرة الثانية، دائرة املختلف فيه: فيجعلون كلَّ حكم وقع فيه اختالف بني العلماء 
ر أن أحكام الشريعة ال بد أن تكون ُمجَمعًا  حكمًا متغيرًا غير ملزم، وهذا النظر يتصوَّ
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عليها حتى تكون ملِزمة، فهو يقلب معادلة الشريعة؛ ألن الله - تعالى - يقول: }َفإن 
ُسوِل{ ]النساء: ٥٩[ وهو يريد رد كالم الله وكالم  ِه َوالَرّ الَلّ وُه إَلى  َفُرُدّ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء 
إذا  إال  للمسلم  ملزمة  تكون  ال  الشريعة  أحكام  فكأن  الناس؛  كالم  إلى   # رسوله 

أجمع عليها العلماء وهذا معنى ساقط متَفق على فساده)1(.

واشتراط االجماع جلعل األحكام الشرعية ملزمة كالم سجالي يأتي به البعض 
للجدال ال غير، وإال فال أحد يطرد هذا الكالم فيقول على احلقيقة إنه ال يعتقد 
لم  )مذهب  أنه  بشيء إال بعد اإلجماع، ولهذا كان ابن حزم دقيقًا حني قال عنه 

يخلق له معتقد قط، وهو أال يقول القائل بنّص حتى يوافقه اإلجماع()2(.

وهذا الذي يقتصر على اإلجماع دون املختلف فيها، ال بدَّ أن يرجع فيفسد 
حتى القضايا القطعية؛ فإنه )ال بد أن يخالف الكتاب والسنة - حتمًا - في كثير 
ث عن كثرتها وال حرج()3(. من القضايا، هذا في املخالفة القطعية، فأما الظنية فحدِّ

اخلالصة إذن: أن أمامنا طريقن للتعامل مع هذا املصطلح:

الطريق األول: تفسير الثوابت بأنها هي القطعيات واملتغيرات هي الظنيات، 

فيجب على من يسلك هذا الطريق أن يكون منهجه قائمًا على عدم ترتيب أحكام 
احلكم  درجة  لبيان  متغير  وهذا  ثابت  هذا  إن  يقال:  وإمنا  االصطالح؛  هذا  على 

وليس جلعل أحدهما ملزمًا واآلخر غير ملزم.

هذا  من  املشروط  االنقياد  بحث  انظر:  التصور.  هذا  فساد  في  العلماء  أقوال  من  عدد  ذكر  سبق   )1(
الكتاب  ص 10 - 11.

)2( اإلحكام في أصول األحكام البن حزم: 481/3.
)3( األنوار الكاشفة، ص 33.
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فيجب  االصطالح،  هذا  على  األحكام  ترتيب  حال  في  الثاين:  الطريق 

أن يتم تفسير الثابت واملتغير بشكل دقيق وصحيح ال يتضمن جتاوزًا على احلكم 
سواء  شرعي  بدليل  ثبت  ما  الثابت:  بجعل  سيكون  التفسير  وهــذا  الشرعي، 
كان قطعيًا أو ظنيًا أجمع عليه أو اختلف فيه، فهذه مساحة ثابتة مرتبطة بالدليل 
مصلحة  أو  بعرف  مرتبطًا  كان  الذي  االجتهادي  احلكم  هو  واملتغير:  الشرعي، 

معينة وتتغير بتغير الزمان واملكان.

متغيرة،  ليست  الظنية  فاألحكام  املصطلح؛  لهذا  الصحيح  التفسير  هو  فهذا 
يجعلها  ال  اخلــالف  ــوع  ووق ثابتة،  هي  بل  متغيرة،  ليست  اخلالفية  واألحــكــام 
متغيرة؛ ألنهم يختلفون بناًء على رؤيتهم في األدلة، فهم يدورون حول محور 
متغيرًا  وليس  احملــور،  هذا  على  بناء  والترجيح  االختيار  يتم  أن  فيجب  ثابت، 

بحسب الزمان واملكان.

)املتغيرات( ألنه  و  )الثوابت(  تفسير  املنهج هو األسلم واألصوب في  وهذا 
ر املتغير مبا يناسب لفظه؛ فاملتغير في األحكام هو ما كان معلقًا على وصف  يفسِّ
متغير، كعرف سابق أو مصلحة مرتبطة بظرف معني؛ فحني يتغير الوصف الذي 
كان سبب الفتوى تتغير الفتوى تبعًا لذلك، وأما جعل األحكام الشرعية الظنية أو 
األحكام املختلف فيها في دائرة املتغيرات فهو خطأ؛ ألنها ليست متغيرة، ووقوع 
هو  بل  تغيرًا،  ليس  فيها  وقع  الذي  متغيرة، واالختالف  يحيلها  فيها ال  اخلالف 
الفهم،  في  الختالٍف  راجــع  فهو  الثابت؛  الشرعي  الدليل  لفهم  راجــع  اجتهاد 

وليس تغيرًا مرتبطًا بالزمان واملكان.

وهذا املنهج هو األصح أيضًا؛ نظرًا ألن هذه املصطلحات قد عم استعمالها 
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الناس على اختالف توجهاتهم ومقاصدهم، مبا يحتم مزيد عناية  لدى كثير من 
في ضبط املصطلحات والتأكيد على دقة معانيها حتى ال تكون ذريعة لتمرير بعض 

التصورات املنحرفة من خالل املفاهيم املعتادة.

مشكلة مثل هذه املصطلحات احملدثة أنها حتوي حقًا وباطاًل، وفيها تفسيرات 
صحيحة وأخرى فاسدة، لكن الفرق الذي مييز املعنى الصحيح من املعنى الباطل 
كل  الجتهاد  فيه  ويرَجع  وملبسًا،  مشكاًل  يبقى  ما  وكثيرًا  دائمًا،  جليًا  يبدو  ال 
أحد، فتجد كثيرًا من الناس يتفقون على تكرار هذه العبارة وبينهم في تفسيرها 
ما بني املشرقني؛ فاملعيار في التمييز معيار ذاتي ال موضوعي، فهو يرجع لفهم كل 
شخص وعلمه ودينه، وليس حملددات موضوعية فاصلة، وهو مزلق خطر يقود 

النحرافات عدة.

فبعض  املــعــاصــر،  الثقافي  مشهدنا  فــي  بــوضــوح  حــاضــرة  إشكالية  وهـــذه 
األطروحات اإلسالمية تقوم بدور سلبي على بعض األحكام الشرعية ليس من 
جهة ما تقرره من معاٍن فاسدة، بل من جهة ما تسكت عنه من بيان املعاني الباطلة 

التي تختلط ببعض املعاني الصحيحة. 

بعض  جتد  املعاصر،  مشهدنا  في  ظاهرة  النحرافات  سبب  اإلشكالية  وهــذه 
ين للشريعة،  الفضالء يرفع شعارات مجملة يتوافق فيها مع عدد من املنحرفني واحملادِّ
من الذين يفرحون كثيرًا بها ألن هؤالء الفضالء يدفعون بتصوراتهم إلى اجلمهور 
الذي ال ميكنهم الوصول إليه، ويبقى الفرق بن الشعارين ذاتي ال موضوعي؛ فكلهم 
املفترض  بينما كان  رها بحسب ما يريد،  يتكلم بعبارات واحدة وكل شخص يفسِّ
على الغيور على شريعة الله أن يحرص على متييز احلق من الباطل فال يكفي أن يقول 
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ما يقصد به احلق، بل ال بد من جتلية احلق ورفع االلتباس عنه.

املدنية  والدولة  واملساواة  املرأة  وحقوق  كاحلريات  املفاهيم  بعض  جتد  ولهذا 
ونحوها تتردد من أقصى التيارات العلمانية تطرفًا ويرددها كثير من الفضالء من 
دون متييز موضوعي يكشف احلق من الباطل، وليس املقصود أن يشرح اإلنسان 
الكلمة في كل سياق، وإمنا أن يكون منهجه الكلي واضحًا في حتديد املقصود من 
هذه املفاهيم وفصل املعاني الباطلة عنه بوضوح تام مبا يجعل احلق ساطعًا تشيح 

عنه وجوه االنحراف والعلمنة.
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قة  املتعلِّ والــرؤى  األفكار  من  عــددًا  الورقة  صاحب  م  قــدَّ عام  ثقافي  لقاء  في 
تدرس  أن  بأهمية  األفكار وطالب  بعضهم على بعض هذه  ظ  العام، حتفَّ بالشأن 
فما كان  لبعض أحكامه،  فيها جتاوزًا  إذ رأى  بأحكام اإلسالم؛  التزامها  لضمان 

م الورقة إال أن فتح فمه بحديث طويل مأله بقائمة من الكلمات اآلتية: من مقدِّ

)هذه أحكام خالفية، قضايا ظنية غير قطعية، هو فهمك للنص، هذه متغيرات 
وليست ثوابت(.

– كما يظهر - يعرف أساسًا بوجود  الذي لفت نظري في كالمه أنه لم يكن 
كان  املألوفة، وقد  املقطوعة  لها هذه  أخرج  بها  ُنبِّه  فلما  تقريره،  إشكاالت على 
ي أتأكد أو أبحث أو أسأل حتى  املوقف السليم أن يوقف نفسه قلياًل ويقول: لعلِّ

أزيل هذا اإلشكال.

مثل هذا الكالم يعني أن أحكام اإلسالم ليست ملِزمة ألحد وال حاكمة على 

الحلقة المفقودة
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( و )متغير( و )اختالف في  ( و )ظنيٌّ أحد، فاختر أي قول تراه ثم قل: )خالفيٌّ
الفهم( وينتهي حينها املوضوع!

كبير،  فقهي  خــالف  وفيها  الظنية،  للقضايا  واسعة  مساحة  الشريعة  في  نعم، 
ة، ويقع فيها اختالف في الفهم والتأويل وحتوي مدارس مختلفة  وتتضمن متغيرات عدَّ

ل اإللزام بها: فيه، لكن هذا ال يعني أن يتوقَّف التذكير بضوابط الشرعية ويتعطَّ

مسـاحـة  ــمَّ  َث بــل  ومتغيرة،  وخالفية  ظنية  كلها  ليست  الشريعة  ألن  أواًل: 
للقطعيات واملتفق عليها في الشريعة، وحني يبادر الشخص فيتعلق بحبل الظنيات 
في  أخرى  مرة  به  سيتعلق  فإنه  عليه  يرد  إشكال  أي  لتجاوز  مباشرة  واخلالفيات 
القطعيات واملجَمع عليها في ما بعد، حتى تالحظ بجالء أن كافة الرؤى املتضمنة 

ر بالشريعة: هذه مساحة خالفية وظنية! انحرافًا صريحًا تقول دائمًا حني تذكَّ

الثاني: أن وصف القضايا بكونها )ظنية( أو )خالفية( ال يعني أنها أصبحت 
مرسلة وفارغة وغير ملزمة، أو أنها مساحة اختيار من متعدد ينتقي منها اإلنسان ما 
يشاء، أو يختار من واقعه وفكره ما يروق له ويصبح في ِحل من نصوص الشريعة 

وأحكامها ما دام فيها خالف أو ظن!

ليست هذه منهجية مقبولة في الشريعة، فإذا كان َثمَّ خالف وظن في كثير من 
َثمَّ منهجًا قطعيًا مجمعًا عليه في كيفية التعامل معه، هو أن  أحكام اإلسالم فإن 
يبذل اإلنسان جهده ويسعى للوصول ألرجح ما يعتقد من خالل منهجية علمية 
َشْيٍء  ِمن  ِفيِه  اْخَتَلْفُتْم  }َوَما  الطاقة  َقْدر  الله  مراد  عن  الكشف  د  تتقصَّ موضوعية 
ُسوِل{  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشورى: ١٠[، }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ
]النساء: ٥٩[ فالتنازع يذهب به إلى كتاب الله وسنة رسوله #، وليس هو إشارة 
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عفو أو إرشاد إلى االختيار املفتوح.

فال يكفي أن تأتي برأي ثم تقول: )ظني( أو )خالفي(، حدثنا كيف توصلت 
واآللية  الطريقة  ما  القول؟  هذا  الختيار  سلكتها  التي  مااملنهجية  الرأي؟  هذا  إلى 
الناس  العلم وعامة  القضايا اخلالفية والظنية؟ فالعلماء وطالب  املتبعة عندك في 
التي  املنهجية  هــذه  فما  واخلالفية؛  الظنية  املسائل  مع  التعامل  في  منهجية  لهم 

يسلكها مثل هذا املتحدث؟

معرفة هذه املنهجية تضع يف يدك فائدتني:

يقول  فحني  للشريعة؛  املنهجية  هذه  موافقة  مدى  تعرف  أن  األولى:  الفائدة 
أحد: إن منهجه هو االجتهاد واملوازنة بني األدلة لكونه عاملًا ومجتهدًا فهذا منهج 
وفي  فيه  يثق  الذي  الفالني  املذهب  اتباع  منهجه  إن  يقول:  أو  ومنضبط،  سليم 
فيه  أنا  الذي  البلد  علماء  أتبع  يقول:  أو  ومنضبط،  سليم  منهج  فهذا  اختياراته 
لكوني أراهم أوثق علمًا ودينًا فهذا منهج سليم ومنضبط. فمعرفة املنهج يخلِّص 
اختار  أن  منهجي  يقول:  الفوضوية كمثل من  العبثية  املناهج  الشرعي من  املنهج 
األسهل! أو أن اختار ما أشاء! أو أختار ما هو أقرب للواقع وأكثر مالئمة له، أو 

ما يكون متوائمًا مع متطلبات احلداثة!

 فالقضايا الظنية واخلالفية هي الدائرة األوسع في الشريعة اإلسالمية وال ميكن أن 
تكون قضايا مهملة يختار الشخص ما يشاء وينتقي ما يشاء؛ وإال ما فائدة وجودها من 
األساس؟ وملاذا أنفق العلماء أعمارهم في حتريرها وتفصيلها وبيان دالئلها ما دامت 

مجرد قائمة اختيارات متساوية يختار الشخص األسهل واألجمل واألقرب؟

الشريعة وجتعل  لتعطيل  الشريعة، وتؤدي  فهذه منهجيات مخالفة لقطعيات 
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قيودها، حتى ولو كانت في  ص من  التخلُّ إلى  بل  الشريعة  إلى  ليس  املسلم  نظر 
مسائل خالفية فاخلالف ال يلغي ضرورة اتباع الشرع.

اختار  أنه  دام  فما  منهجه؛  إلى  القائل  هذا  آراء  نحاكم  أن  الثانية:  الفائدة 
نًا فيجب أن تكون آراؤه منطلقة منه، فال بد أن تكون هذه اآلراء مبنية  منهجًا معيَّ
عة ال يجمعها أي جامع؛ وإمنا يختار  على منهج صحيح وليست آراًء مشتتة مقطَّ

العتبارات غير شرعية ثم يظن أنها شرعية!

أصوله  اإلنــســان  يحفظ  أن  هي  الفائدتن:  هاتن  على  تزيد  أخرى  فائدة  وَثــمَّ 
القطعية وأحكامه املجَمع عليها؛ فالتهاون مع الظنيات سيضعف الثقة في القطعيات 
تدريجيًا؛ ألن الشخص حني يرتفع صوته دائمًا بــ )فيه خالف(، فإن هذا الصوت لن 
ينقطع حني ال يكون في املسألة )خالفًا(، بل سيتردد الصوت ذاته في املسائل القطعية 
د نفسه أن ال يلتفت إلى  واملجمع عليها في ما بعد، ولن يبالي بذلك حينها ألنه عوَّ
األحكام الشرعية ما دام فيها خالف، وحدود اخلالف ليست معلومة له دائمًا، فحني 
يعتاد أن ال ينظر في الشريعة إال في ما بعد فإنها ستكون ثقيلة ومزعجة وسيجد أي 
تأويل لها مخرجًا مريحًا ومقبواًل؛ ولهذا - ومن واقع مالحظة شخصية - وجدت 
أن كثيرًا ممن يقول: )فيه خالف( وهذه مساحة )ظنية(، هو ذاته حني تأتي القضايا 
القطعية يقول لك: )كيف عرفت أنها قطعية؟( و )كلٌّ يظن أن رأيه قطعي!( فيتهاون 
القطعية، ثم صار يشك - أصاًل - في  بالقضايا  الظنية ألنه مستمسك  املساحة  في 

وجود القضايا القطعية التي هو مستمسك بها!

التي تؤثر في األحكام  املتغيرات  فيقول: من الضروري مراعاة  يأتي بعضهم 
ر احلال. الشرعية فليس كلُّ ما كان في عهد النبي # يكون ملزمًا لنا اآلن لتغيُّ
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فهذا كالم فيه حق، وفيه باطل كثير أيضًا، وهنا تأتي أهمية حتديد املنهج؛ فما 
املنهج ملعرفة املتغير والثابت في أحكام اإلسالم؟ وما هو املتغير والثابت مما كان في 
كًا وتعظيمًا ألحكام اإلسالم  #؟ فهذا الكالم يقوله أشدُّ العلماء متسُّ عهد النبي 

تًا وانحرافًا عن أحكام اإلسالم. ويقوله أشدُّ العلمانيني تفلُّ

أمور  فثم  تشريعًا  يكون   # النبي  عن  صدر  ما  كل  ليس  فيقول:  آخر  ويأتي 
ليست تشريعية.

ال بأس، السؤال املهم: ما الضابط ملعرفة التشريعي من غير التشريعي لديك؟ 
فهذا الكالم قد يكون كالمًا أصوليًا دقيقًا منضبطًا وقد يكون حتلاًل وتفلتًا من قيود 
الشريعة، والفارق بينهما هو في معرفة املنهج الذي سيسلكه الشخص في معرفة 

السنة التشريعية من غير التشريعية.

حتديد املنهجية يفتح العني على ظاهرة فكرية شائعة في زمننا، ظاهرِة من يأتي 
ة التي ليس لها امتداد فقهي ولم تخرج من البيئة الشرعية فيتمسك  باألقوال املنبتَّ
واحلقيقة  املتغيرة،  أو  اخلالفية  املساحة  ضمن  وأنها  خالفًا  فيها  أن  بدعوى  بها 
الفقه،  يأِت من قراءة فقهية، بل من إسقاط خارجي على  لم  القول  أن  الظاهرة 
ر في أبنية الفقه ومذاهبه وأقواله حتى يجد لهذا الدخيل مكانًا  حاول بعده أن يكسِّ

مناسبًا يجلس فيه فوقع بسببه في إشكاالت أكبر.

مفاهيم  بضغط  متأثرًا  اإلسالمية  الشريعة  في  الــردة  حدِّ  وجــود  ينفي  مثاًل: 
أو قول هناك  لها عن مذهب هنا  أن يبحث  املعاصرة وأسئلتها فيحاول  احلريات 
بأنه  منه  فيتملص  فاقتلوه«)1(  دينه  ل  بــدَّ »من   :# النبي  قول  مبثل  يصطدم  لكنه 

)1( أخرجه البخاري: 15/9، برقم 6922.
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حديث آحاد، أو ليس سنة تشريعية، أو كان لظرف زمني معني... إلخ، وهكذا 
يدخل في منهجيات مضطربة حتى يستقيم له إسكان هذا الفرع الفقهي الدخيل؛ 
غير  من  التشريعية  السنة  هي  وما  اآلحــاد؟  احلديث  ترفض  أن  منهجك  من  فهل 
التشريعية لديك؟ وما هي املتغيرات التي تؤثر في احلكم؟ إنها أسئلة منهجية لن 

جتد لها جوابًا محررًا ألن هذا القول لم يخرج من منهج فقهي أساسًا.

القضايا املعاصرة، تضع يدك عليها حني  في كثير من  املفقودة(  )احللقة  إنها 
اخلالفية  القضايا  في  اإلنسان  عليه  يسير  التي  التفكير  وآلية  املنهج  عن  تبحث 
والظنية، وفي منهجية ومستندات األقوال التي يتبناها، ورمبا ُتصَدم حن جتد احللقة 
يكون  ما  كثيرًا  األمر  إن  حيث  ذاته؛  املنهج  هي  عليها  يدك  التي وضعت  املفقودة 

مبنهج مضطرب أو بال منهج وطريق واضح من األساس.
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